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МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОКРЪЖНИТЕ И НА ОБЩИНСКИТЕ НАРОДНИ
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3.1. КРЕДИТИРАНЕ
№ 205
ПИСМО ОТ КЛОНА НА БНБ В ПОДУЕНЕ ДО ВЛОГОВИЯ ОТДЕЛ НА БНБ С ИСКАНЕ НА
РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СВЕДЕНИЯ ЗА ВЛОГОВЕТЕ НА СОБСТВЕНИЦИ
НА НАЦИОНАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
София, 4 февруари 1948 г.
Б. Н. Б. – 3/281
БАНКА БЪЛГАРСКИ КРЕДИТ
Клон Подуене

Почитаемата
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Дирекция влогова
ТУК

Господа,
От управлението на някои национализирани предприятия ни се отправят искания да им дадем сведения за частните влогове при нас на бившите акционери на тия предприятия и техните
близки, какви суми имат вложени при нас и извлечения от сметките им. Тия влогове ние, съгласно чл. 8 от Закона за национализиране индустриалните и минни предприятия, сме блокирали още
с влизането на закона в сила.
Донасяйки Ви за това, ние си позволяваме да запитаме свободни ли сме да даваме подобни
сведения, като се има предвид, че законът предвижда само блокирване на влоговете, и ако ги дадем, не нарушаваме ли закона, предвиждащ и повеляващ запазване тайната на влоговете.
С почит:
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – 3/281
ПОДУЕНСКИ КЛОН
[- - -]
[- - -]
[Върху документа – надпис:]
г[-н] Николов.
Да се отговори съобразно даденото от нашия юрисконсулт мнение.
София, 5.II.1948 г.
[- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 3, а.е. 521, л. 474. Оригинал. Бланка. Машинопис.

№ 206
МОЛБА ОТ СОБСТВЕНИКА НА НАЦИОНАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ В НОВА ЗАГОРА
СТОЯН Р. СТОЯНОВ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПАРИЧНА СУМА ОТ БЛОКИРАНИЯ МУ ВЛОГ
Нова Загора, 6 февруари 1948 г.

ДО ГОСПОДИНА
ДИРЕКТОРА НА ЦЕНТЪРБАНК 1/278.
ГР. С О Ф И Я.
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МОЛБА
ОТ СТОЯН РУСЕВ СТОЯНОВ, НОВА-ЗАГОРА.
Господине Директоре,
Според Вашето нареждане, на бившите собственици на национализираните предприятия се
отпущат суми от влоговете за издръжка на семействата им, след като директорът на предприятието провери дали няма други доходи.
Тази проверка при мен е направена и за месец януарий ми се отпустнаха пари. Този месец,
обаче, директорът заяви, че не може да отпустне сума ни за издръжка на семейството ми, ни за изплащане на данъците, тъй като нямам влог отделно за предприятието и отделно за мен, понеже
фирмата ми беше еднолична.
Моля, господин Директоре, нареждането Ви да ми бъде отпустната необходимата сума.
Уверен, че молбата ми ще бъде удовлетворена, оставам
С почитание: Ст. Русев
6.II.1948 г.
Н.-Загора
[Върху документа – надпис:]
Отговорено
14.II.[19]48 г.

ЦДА, ф. 132, оп. 3, а.е. 521, л. 533. Оригинал. Маашинопис.

№ 207
ПИСМО ОТ ВЛОГОВИЯ ОТДЕЛ НА БНБ ДО КЛОНА Є В ПОДУЕНЕ С РАЗЯСНЕНИЯ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СВЕДЕНИЯ ЗА ВЛОГОВЕТЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА
НАЦИОНАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
2999
ВЛОГОВ ОТДЕЛ
На № 57/4. т.м.

София, 7 февруари 1948 г.
ДО
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА – 3/281
клон Подуене
Т У К

Съгласно чл. 8 от Закона за национализацията на частни индустриални и минни предприятия, считат се като собственост на същите и остават на тяхно разположение всички влогове, водещи се на името на членовете на фирмата, съпрузите и низходящите им, освен ако те докажат, че
тези средства са придобити от личен труд или от източници, несвързани с дейността на предприятието.
Следователно, искането на някои национализирани предприятия да им се съобщи какви
лични влогове притежават бившите собственици или членовете на техните семейства, са законосъобразни и можете да давате такива сведения.
Ако, обаче, предприятието поиска сведения за влоговете, титулярите на които са лица, неупоменати в чл. 8, трябва да отказвате да давате такива под страх на отговорност по закона за запазване тайната на влоговете.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Нач. отдел:
Директор:
Ал. Савов
П. Пантелеев
ЦДА, ф. 132, оп. 3, а.е. 521, л. 473. Оригинал. Бланка. Машинопис.
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№ 208
ПИСМО ОТ КЛОНА НА БНБ ВЪВ ВАРНА ДО ВЛОГОВИЯ ОТДЕЛ НА БНБ С ИСКАНЕ НА
РАЗЯСНЕНИЯ ЗА БЛОКИРАНЕТО НА ВЛОГОВЕТЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА
НАЦИОНАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
Варна, 12 февруари 1948 г.
Б. Н. Банка 3/39
№ 321
Почит[аемата]
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Влогова дирекция
СОФИЯ
Господа,
Притежаваме телеграмата Ви от 11 т.м., съгласно която се деблокират частните влогове на
лица, които не са били главни акционери в национализирани предприятия.
Молим да ни съобщите:
1. засяга ли това деблокиране и частните влогове на тия малки акционери, които са близки
на главни акционери,
и 2. следва ли да считаме деблокирани влоговете на такива няколко малки акционери, близки помежду си – напр. съпрузи и деца, които са притежавали общо акции в размер, отговарящ на
определението за главен акционер.
В очакване нарежданията Ви, оставаме
С почитание:
Българска Народна Банка
Варненски клон
[- - -]
[- - -]
[Върху документа – надпис:]
г[-н] Савов
Да се отговори в духа на тълкуването на г[-н] [- - -]
19.II.[1948 г.]
[- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 3, а.е. 521, л. 489. Оригинал. Машинопис.

№ 209
ПИСМО ОТ ВЛОГОВИЯ ОТДЕЛ НА БНБ ДО СОБСТВЕНИКА НА НАЦИОНАЛИЗИРАНО
ПРЕДПРИЯТИЕ В НОВА ЗАГОРА СТОЯН Р. СТОЯНОВ С ОТГОВОР НА МОЛБАТА МУ ЗА
ОТПУСКАНЕ НА ПАРИЧНА СУМА ОТ БЛОКИРАНИЯ МУ ВЛОГ
София, 16 февруари 1948 г.
Влогов отдел.
№ 958
До г.
СТОЯН РУСЕВ СТОЯНОВ
гр. НОВА-ЗАГОРА.
В отговор на молбата Ви от 6 того, съобщаваме Ви, че съгласно чл. 8 от Закона за национализацията на частните индустриални и минни предприятия, може да теглите от личните си влогове суми за издръжка на семейството Ви, като за всяко теглене на суми трябва да имате писменното съгласие на директора на национализираното Ви предприятие.
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В случай, когато последният откаже да даде своето съгласие, можете да отнесете въпроса
за разрешение до Министерството на индустрията и занаятите, което е компетентният орган по
тълкуване и прилагане на закона.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Нач. отдел:
Директор:
Ал. Савов
П. Пантелеев
ЦДА, ф. 132, оп. 3, а.е. 521, л. 532. Оригинал. Машинопис.

№ 210
ПИСМО ОТ ВЛОГОВИЯ ОТДЕЛ НА БНБ ДО КЛОНА Є ВЪВ ВАРНА С РАЗЯСНЕНИЯ ЗА
БЛОКИРАНЕТО НА ВЛОГОВЕТЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛИЗИРАНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
София, 20 февруари 1948 г.
До
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА – 3/39
гр. В А Р Н А

№ 1184
ВЛОГОВ ОТДЕЛ
На № 321/12. т.м.

На основание §§ 29, 30 и 32 от Правилника за приложението на закона за национализация
на частни индустриални и минни предприятия, считат се като собственост на предприятието и влоговете на съпрузите и низходящите на членовете на фирмата, респективно на главните акционери.
А щом това е така, то и техните влогове, независимо от това, че едновременно с родството
си с главния акционер са притежатели и на малко акции от национализираното предприятие, ще
следва да се държат блокирани до доказване на обстоятелството, че влоговете произхождат от личен труд или от източници, не свързани с предприятието, по реда на § 32 от Правилника.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Нач. отдел:
Директор:
Ал. Савов
П. Пантелеев
ЦДА, ф. 132, оп. 3, а.е. 521, л. 488. Оригинал. Машинопис.

№ 211
ПИСМО ОТ КЛОНА НА БНБ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДО ВЛОГОВИЯ ОТДЕЛ НА БНБ С ИСКАНЕ
НА РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА
ЧАСТНИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ И МИННИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА НАЦИОНАЛИЗИРАНАТА КАМЕНОВЪГЛЕНА МИНА „ЛЕВ“ АД В ГАРА КРЪСТЕЦ
Велико Търново, 30 март 1948 г.
91
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
В.-Търновски клон
№ 964

До

Българската народна банка
Централно управление
Влогов отдел
С О Ф И Я.
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Господа,
Държавна каменовъглена мина „ЛЕВ“ а. д. гара Кръстец с писмо от 1 март т.г. нарежда да
прехвърлим влоговете на членовете на управителния съвет на дружеството на името на национализираното предприятие.
Съгласно § 30, ал. II от Правилника за приложение на закона за национализация на инд[устриалните] и минни предприятия, под понятието „главен акционер“ следва да се разбират ония физически и юридически лица, които притежават 20% или повече от двадесет на сто от акционерния
капитал (основен) или участието им превишава 500 000 лева.
Случаят с горната фирма е такъв, че „главен акционер“ по смисъла на § 30, ал. II НЯМА.
Основният капитал е лева 3 000 000 следователно за главен акционер ще се смята онзи, който притежава 20% в/3 000 000 лева, или 600 000 лева, а такъв акционер няма. Най-голямото участие в акционерния основен капитал е лева 360 000.
Молим, при това положение съобщете ни, следва ли да изпълним нареждането на Държавната каменовъгл[ена] мина, или не и какво трябва в тоя случай да направим.
В очакване бързия Ви отговор оставаме с
почитание:
Българска народна банка
Поддиректор:
Директор:
[- - -]
[- - -]
[Върху документа – надпис:]
Отговорено
7.4.[19]48 г.

ЦДА, ф. 132, оп. 3, а.е. 521, л. 584. Оригинал. Машинопис.

№ 212
ПИСМО ОТ ВЛОГОВИЯ ОТДЕЛ НА БНБ ДО КЛОНА Є В ИХТИМАН С РАЗЯСНЕНИЯ ЗА
ПРИЛАГАНЕТО НА § 31 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКОНА ЗА
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ И МИННИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО
ОТНОШЕНИЕ НА СОБСТВЕНИКА НА НАЦИОНАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ В ДОЛНА
БАНЯ НАЙДЕН АТ. СТУБЛЕНСКИ
София, 3 май 1948 г.
Влогов отдел
№ 11155

До БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ИХТИМАН.

На № 606/22.IV. т.г.
В отговор на насрещното ви писмо, съобщаваме ви, че неправилно Димитър Г. Герасимов
от с. Д. Баня, Ихтиманско, директор на национализираното предприятие, отправя искането си към
Б. н. банка. Съгласно § 31 от правилника за приложение закона за национализация на частни индустриални и минни предприятия, директорът на национализираното предприятие трябва сам да
издири тези влогове и ценности на името на Найден Ат. Стубленски от с. Долна-Баня, Ихтиманско, бивш собственик на национализираното предприятие, като покани последния да му представи
точен списък на всички членове на фирмата, съпрузите и низходящите им, с обозначение какви
влогове и други ценности притежават и в коя банка или друг институт се намират.
В случай, че бившият собственик откаже да даде тези сведения – което е малко вероятно,
като се има предвид голямата отговорност пред закона – директорът може да поиска чрез клона ви
да издадем окръжно за издирване влоговете при клоновете ни на бившия собственик, съпругата и
низходящите им, чиито имена трябва да ни бъдат съобщени. За публикуване подобно съобщение
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в окръжните ни, необходимо е да бъде внесена от национализираното предприятие предвидената
за в случая такса от 100 лева.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Ал. Савов
П. Пантелеев
ЦДА, ф. 132, оп. 3, а.е. 521, л. 201. Оригинал. Машинопис.

№ 213
ПИСМО ОТ ВЛОГОВИЯ ОТДЕЛ НА БНБ ДО КЛОНА Є В ИСПЕРИХ С УКАЗАНИЯ ЗА
ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ
ИНДУСТРИАЛНИ И МИННИ ПРЕДПРИЯТИЯ
София, 7 юли 1948 г.
Влогов [отдел]
19200
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Исперих.
На № 1451/28.6. т.г.
В отговор на запитването с насрещното писмо, съобщаваме ви, че детски влогове, засягащи
се от чл. 8 от ЗНЧИМП, за които са направени постъпки за освобождаването им от национализация съгласно § 32 от правилника за приложение на същия закон, трябва да останат блокирани в
първоначалния си вид, до като се произнесе специалната комисия при М[инистерст]во на индустрията (за суми над 50 000 лева) или директорът на национализираното предприятие (за суми, помалки от петдесет хиляди лева) – за тяхната принадлежност.
Само ако собствениците на такива влогове не са направили претенции за освобождаването
им от национализация в предвидения срок в § 32 от правилника, прехвърлянето им може да стане
на името на национализираното предприятие.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Нач. отдел:
Директор:
Ал. Савов
П. Пантелеев
ЦДА, ф. 132, оп. 3, а.е. 521, л. 103. Оригинал. Машинопис.

№ 214
ПИСМО ОТ ВЛОГОВИЯ ОТДЕЛ НА БНБ ДО КЛОНА Є В ЛОМ С РАЗЯСНЕНИЯ ЗА
ПРИХВАЩАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО БЛОКИРАНИТЕ СМЕТКИ НА
НАЦИОНАЛИЗИРАНИТЕ ДРУЖЕСТВА „Г. ЗАХАРИЕВ & С-ИЕ“ И „Н. БОЯДЖИЕВ & С-ИЕ“ В
ГАРА ЦЕРОВЕНЕ
В л о г о в [отдел]
№ 22598

София, 6 август 1948 г.
До БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Л О М.
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На № 2702 и № 6915 от т.г.
Предполагаме, че във визираните в насрещните ви писма случаи се касае за кредиторни остатъци по сметки на името на самите бивши дружества („Г. Захариев & с-ие“ – гара Церовене, и
„Н. Бояджиев & с-ие“ – гара Церовене), чиито предприятия са национализирани, а не за лични
сметки на членове на същите фирми.
Обаче от писмата ви не е ясно – дали се касае за прихващане задължения на бившите дружества или такива на техни членове. В зависимост от това, може да имаме следните два случаи:
1. Ако кредиторните сметки, както и задълженията, са на самите дружества, тъй като се касае за дълг на национализирани предприятия, произхождащ от преди датата на национализацията,
в случая има приложение чл. 11 от закона за национализацията на частни индустриални и минни
предприятия, във връзка с § 54 от правилника за приложението му. Т.е. пълно прихващане на насрещните задължения може да стане, само ако активът на предприятието надвишава неговия пасив.
А това може да се установи едва след изготвяне на нарочния баланс на предприятието съгласно
§ 62 от правилника. При това положение, за сега клонът ви може само да блокира задължението
на национализираното предприятие и след изготвяне на нарочния баланс, да направи прихващането на вземанията си. Остатъците по кредитните сметки (без евентуално блокираните суми срещу
въпросните задължения) следва да се прехвърлят на Дирекцията на храноснабдяването, като приемница на национализираните сушилни.
2. Ако кредиторните сметки са на бившите дружества, а задълженията са на членове на тези фирми, то прихващане на насрещните задължения не може да става, тъй като дружеството не
отговаря за задълженията на своите членове по общо правило.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Нач. отделение:
Директор:
П. Павлов
П. Пантелеев
ЦДА, ф. 132, оп. 3, а.е. 521, л. 131. Оригинал. Машинопис.

№ 215
МНЕНИЕ НА ЮРИСТКОНСУЛТА НА БНБ Д-Р К. ПОПОВ ПО МОЛБАТА НА „СИЛИ ТЕКС“
ООД ЗА ДЕБЛОКИРАНЕ НА ВЛОГА МУ, БЛОКИРАН ПО ИСКАНЕ НА
НАЦИОНАЛИЗИРАНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЪЛГАРСКА КОПРИНА“ АД
София, 29 ноември 1948 г.
ЮРИСКОНСУЛТ
Д-р КП/СХ

МНЕНИЕ
относно молбата на Сили текс – о.о.д-во
за деблокиране на влог, находящ се в
БНБанка-3.
От данните, изнесени в молбата на Сили текс – о.о.д-во е видно, че същото дружество има
влог в БНБанка 3. По силата на писмо № 361-а на национализираното предприятие „Българска
коприна“ от 27.ХII.1947 г. този влог е бил блокиран. Дружеството моли банката да деблокира същия, като счита, че блокирането е неправилно и незаконосъобразно.
От обясненията, които клонът дава, се вижда, че наистина блокирането е извършено по нареждане на национализираното предприятие, тъй като в същото дружество били членове лица, които са едновременно и акционери в национализирано предприятие. При това положение клонът е
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счел, че е на лице тождество и близост на родство на физическите лица в двете предприятия и че
независимо от правната форма на дружеството Сили текс, то представлява едно цяло с национализираното предприятие и като така влоговете му, по презумпцията на чл. 8 от ЗНЧИМП, се считали за собственост на национализираното предприятие. В връзка с така изнесения въпрос изказвам
следното мнение:
а) Съгласно чл. 8 от ЗНЧИМП, блокират се влоговете на членовете на фирмата, (главните
акционери) и техните съпруги и низходящи. В конкретния случай влогът, блокиран по нареждане
на национализираното предприятие, принадлежи не на членове на фирмата (или нейни главни акционери), а на една отделна юридическа личност – дружеството с ограничена отговорност, което
няма никакво участие (акции, дялове и пр.) в национализираното предприятие. Поради това, с оглед текста на чл. 8 от закона, блокирането по начало трябва да се приеме за неправилно и незаконосъобразно.
б) Съгласно чл. 6 от закона, обаче, считат се принадлежност на предприятието всички недвижими имоти, безразлично къде се намират те, които служат на предприятието, а така също и
всички парични средства, ценни книжа, ценности, намиращи се в касата на предприятието и всички негови парични и други вземания.
С оглед на този общ принцип на чл. 6 от закона, (който е доразвит в § 20 от правилника) и
съгласно който в национализацията се включва всичко, което е служило на предприятието,
М[инистерст]вото на индустрията под[д]ържа, че и текстът на чл. 8 трябва да се тълкува разширително.
От това гледище прочее – щом като в д[ружест]во „Сили текс“ участвуват всичко 6 члена,
от които четирма са главни акционери в национализираните предприятия „Българска коприна“ и
„Конст. Янков“, а за останалите двама (които били служащи в „Българска коприна“) може да се
допустне, че са подставени лица на главните акционери; ако в случая може да се под[д]ържа освен
това, че между двете дружества е съществувала една непосредствена стопанска и техническа зависимост и едното е подпомагало производствения процес на другото и пр., за каквато връзка клонът София 3 дава известни указания – то в случая би могло да се приеме, че и въпросните влогове могат да бъдат засегнати от национализацията. В полза на едно такова становище биха могли да
се наведат не само разпорежданията на чл. 6 от закона и § 20 от правилника, но и от общия дух и
смисъл на закона.
в) При това положение, щом като по въпроса може да се яви спор и банката да бъде изложена да изпадне в конфликт с Министерството на индустрията, намирам, че в случая ще бъде целесъобразно влогът да не се деблокира.
От друга страна, за да се изясни въпросът за правните основания, по силата на които е станало блокирането, ще бъде уместно да се запита национализираното предприятие, дали под[д]ържа блокажа на влога (писмото на последното е още от 27.ХII.1947 г.), като се имат предвид, че той
принадлежи на едно отделно д[ружест]во и с оглед разпорежданията на чл. чл. 6 и 8 от закона.
Ако д[ружест]во „Сили текс“ има неотложна нужда от средства, то би могло да тегли такива по въпросния влог в рамките и при ограниченията на на1ше окръжно № 34 от 13.I.1948 г.
29.ХI.1948 г.
[Върху документа – надпис:]
др. Савов
Да се отговори в тоя смисъл на Кл[он] 3.
29.ХI.[1948 г.]
[- - -]
Отговорено
4.ХII.[19]48 г.

[- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 3, а.е. 521, л. 69. Оригинал. Машинопис.

ЮРИСКОНСУЛТ:
Д-р К. Попов
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№ 216
ПИСМО ОТ БНБ ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ С ИСКАНЕ ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ПОКРИВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА КРЕДИТИРАНИ ОТ
БНБ КЕРАМИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
София, 19 април 1949 г.
„Търг. и инд. кредит“
№ 4051
ПОВЕРИТЕЛНО
До
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
отдел „Планиране“
Т У К
Другарю Министре,
Потвърждаваме получаването на писмото Ви № 277 от 11 април т.г. и си отбелязахме нареждането Ви, че Банката трябва да продължи кредитирането на около 38 керамични предприятия,
реализирали загуба през изтеклата година, тъй като същите са били включени в стопанския план и
се налагало да продължат работата си и през настоящата 1949 година.
Във връзка с горното, на Банката се възлага задачата да направи обследване на някои от тези предприятия и да препоръча мерки за отстраняване причините, поради които приключва дейността си със загуба.
От упоменатото по-горе писмо явствува, че досега реализираните загуби от тези предприятия ще бъдат покрити отчасти с 40% от чистата печалба, която се оставя на предприятията и отчасти – със субсидия от държавния бюджет.
Въпросът за кредитирането на тези нерентабилни керамични предприятия, числящи се към
ДИО „Марсилски керемиди“, разбираме от писмото Ви, че се разрешава по този начин дотолкова,
доколкото същите предприятия не биха отклонили в покриване на загуби отпуснатите им от Банката нови средства и доколкото през настоящата година те биха реализирали печалби, за да отделят от тях 40% за покриване загубите от изтеклата година.
Като изхожда, обаче, от производствено-финансовите планове на предприятията за 1949
година, Министерството на индустрията – Централно управление, с писмо от 13 т.м. ни съобщава, че някои от тях, на брой около 17, поради неблагоприятни условия на производство, при които били поставени да работят и които условия за сега не може да бъдат отстранени, щели да приключат стопанската си дейност и за настоящата година със загуба.
Казаното Министерство в близко бъдаще щяло да внесе в Министерския съвет проектопостановление за уреждане положението на губещите предприятия. До излизането на въпросното
постановление, поради нарастналите нужди на народното стопанство от керамични произведения,
Министерството ходатайствува Банката да продължи кредитирането на тези предприятия, въпреки отрицателния стопански резултат, който се очертава за същите.
При положение, че тези керамични предприятия ще продължат да работят при загуба и
през настоящата година и че Банката ще продължи тяхното кредитиране, тя ще остане открита не
само с отпуснатите през миналата година средства, погълнати от реализираните загуби, но и с тези, които ще се отпуснат през настоящата година и ще отидат да покрият нови загуби. Този въпрос не намираме да се разглежда във Вашето писмо.
Това като Ви излагаме, молим Ви, Другарю Министре, да се уточни как ще бъдат възстановявани през настоящата година отклонените в покриване загуби банкови средства – дали това ще
стане изцяло от държавния бюджет, или от други източници и какви именно.
С почитание:
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
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Подуправител:
Ангел Касабов

ЦДА, ф. 132, оп. 7, а.е. 39, л. 142. Оригинал. Машинопис.

№ 217
ДОКЛАД ОТ ИНСПЕКТОРА ПРИ КЛОНА НА БНБ В ГР. БЯЛА М. КОЛЕВ ДО ДИРЕКТОРА НА
КЛОНА ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО И ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА КЕРАМИЧНА ФАБИКА „ПЪРВИ МАЙ“ В С. БИСТРЕНЦИ
ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНИЯ ОТ ФАБРИКАТА ЗАЕМ В РАЗМЕР НА 2 250 000 ЛЕВА
Бяла, 4 юни 1949 г.
Поверително
До
Българската народна банка
гр. БЯЛА

ДОКЛАД
от Малчо Рашков Колев
банков инспектор при клона.
Другарю Директор,
Съгласно предписанието Ви №
от 2 юни т.г. заминах още същия ден за с. Бистренци, за
да извърша проверка за организационното и финансово състояние на държавна керамична ф[абри]ка „1 май“ с. Бистренци относно искания от последната заем от банката по чл. 3 в размер на
2 250 000 лв.
Фабриката за искания заем е предоставила: молба – получена в клона на 30 май т.г.; баланс
с дата 31.ХII.1948 год.; анализ на баланса; препис от ведомостта на с[мет]ката „Загуби и печалби“
към 31.ХII.[19]48 год.; производствено-финансов план – надлежно одобрен от ДИО – марсилски
керемиди и писмо № 7012 от 16 май т.г. на ДИО, с което същото дава съгласието си за сключване на заема.
Финансовото положение на фабриката, изразено в баланса є към 31.ХII.1948 година, който баланс коригиран съгласно закона за счетоводството е, както следва:
I. А К Т И В
1. ОСНОВНИ СРЕДСТВА
1. З е м и
2. Сгради
3. Строеж и дост. основни сред.
4. Машини и апаратури
5. Инструменти и приспособления
6. Стопански инвентар
7. Транспортни средства и доб.

80 000
1 621 886
1 780 277
1 391 639
267 500
69 486
44 537

2. ОБОРОТНИ СРЕДСТВА
1. К а с а
2. Дебитори

2 000
66 215

5 255 325

3. Кредитна дейност

Кредитиране

3. Работници и служащи
4. Материали:
а) за строеж за осн. средства
б) за основно производство
5. Малоценни и малотрайни предмети
а) в употреба
6. Млади животни и жив. за угояв.
7. Подотчетни лица
8. Готови стоки
9. Полуфабрикати

42 498
622 647
139 498
306 184
26 000
37 448
130 000
50 000

1 422 490

50 000
92 600
138 900

281 500

12 280

12 280

838 480
7 810 075

838 480

3. ОТВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА
1. Ценни книжа и съучастия
2. Вноски за основен ремонт
3. Вноски за възстановяване
4.
4. АКТИВНИ КОРЕКТИВНИ ПЕРА
1. Разходи за следващи години
5. ГОДИШЕН РЕЗУЛТАТ
1. Загуба от изтеклата година
Сума на актива

6. СТАТИСТИЧЕСКИ СМЕТКИ
Разрешени кредити
3 200 000
Всичко
11 010 075
=============
II. П А С И В
1. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
Основен фонд
Амортизационен фонд

726 000
231 500

957 500

2. ЗАЕМНИ СРЕДСТВА
1. Работници и служащи
2. Данъци и начисления за изп.
3. Кредитори
4. Дългове за оборотни средства
5. Дългове за капиталовложения
6. Сметки на бившите собствен.
Сума на пасива

175 087
444 900
567 928
1 019 167
2 204 943
2 440 550
7 810 075

3. СТАТИСТИЧЕСКИ СМЕТКИ
Банки за разрешени кредити
Всичко

3 200 000
11 010 075
==============

6 852 575
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1. По с[мет]ка „Дебитори-доставчици“ е отразено вземането на ф[абри]ката от
а) Държавни мини „Перник“ лева 59 400 за преведени є пари – доставка въглища.
б) „Държавни гори“ – гр. Велинград за доставка материал лева 2 015
в) Заводи „Лев“ гр. Плевен – за доставка на цимент лева
4 800
2. Вземанията по тази сметка напълно събираеми. Вземанията произлизат през 1948 година.-=
2. По с[мет]ката Работници и чиновници – ф[абрика]та, поради необзаведено счетоводство,
е допустнала грешка при изплащане възнаграждението на работниците є, като е платила в повече
на 16 работника сумата от 19 302, от които само 3 работника работят през т.г., които дължат сумата 5 288 лв., която ще се събере чрез удържане от следващите им се надници, обаче от останалите, макар и малка сума да се дължи, мъчно би се събрала, тъй като по време на напускане ф[абри]ката, работниците са си уредили сметните отношения и задълженията са станали след това по
сметките им, като са задължавани с следуеми се суми за стола, дадени продукти и т.н.
В тази сметка фигурира и даденият аванс на Добри Димитров Парушев за изкопаване на
кладенец, което изкопаване е направено, обаче безрезултатно.
3. В сметка материали са водени – материали за строеж на основни средства за лева .....
622 647 и материали за производството за лева 139 498.
Няма запасяване с материали в големи количества – заангажиращи средства – свои или
чужди.-=
4. По с[мет]ката Подотчетни лица – задължен е магазинерът на стола с продадени му продукти.=
5. Ф[абри]ката е правила амортизационни отчисления съгласно 31-то министерско постановление, 40% за основен ремонт лева 92 600 и 60% за възстановяване – обаче не ги е изразила в
баланса си. При внасянето им е задължавала Амортизационни отчисления и в края на годината задължила с[мет]ка „Производство“, а заверила с[мет]ката Амортизационни отчисления.
6. Собствените средства на ф[абри]ката са образувани от отпуснатите є от ДИО – марсилски керемиди безвъзмездна помощ за капиталовложения в размер на 726 000 лв. и от направените
амортизационни отчисления, лева 251 500.-=
7. По с[мет]ката Работници и служащи – кредитни салда – ф[абри]ката дължи на 22 работника сумата от 175 087 лв., което задължение е възникнало след национализацията. Не са уточнени тези задължения, тъй като самите задължени по тази сметка са недокументирани – няма подписи на получателите.
8. По с[мет]ка „Кредитори“
До преди национализацията на 5 кредитора лева 190 859
След национализацията
на 8
- „ - 377 069
Възникналите задължения на ф[абри]ката след национализацията са в по-голямата си част
направени вноски в същата от кредиторите за получаване на цигли, които ф[абри]ката още не им
е предала, и поради липса на средства не е била в състояние да им върне внесените средства.
9. По отношение с[мет]ката „Дългове за оборотни средства“ ф[абри]ката дължи към клона
по разрешен заем по
чл. 3 лева 500 000 сумата
611 636
и неразрешен кредит по чл. „
500 000 сумата
407 531
10. По отношение с[мет]ката „Дългове за капиталовложения“ ф[абри]ката дължи към Популярната банка гр. Бяла сумата 700 000 за покупка на 1 мотор и към Б. н. банка гр. Бяла лева
1 504 943.=
Фабриката показва в баланса си, че е реализирала загуба през отчетната 1948 година лева
643 036, което обстоятелство не отговаря на действителността поради следните причини:
а) намалена е загубата с сумата 128 974 лв., произходяща от събрани депозити при продажба на цигли от купувачите, тъй като ф[абри]ката е искала увеличение на продажната стойност на
циглите от ДИО и предполагайки, че ще є се даде това увеличение, е събирала по 1 лв. в повече
в[ърх]у продаден брой цигла. Тъй като исканото увеличение не е одобрено от ДИО, ф[абри]ката
незаконно е отнесла събрания депозит за намаление на загубата.
б) намалена е и загубата с сумата от 66 470 констатиран излишък в касата, който излишък
при една проверка ще се издири, тъй като много бележки касови са пуснати, без да имат своето
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оправдание.
Горните намаления коригирам чрез възстановяване на реалната загуба и в заверение на
с[мет]ката Кредитори.ОБЯСНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНИТЕ, ПОРАДИ КОИТО Ф[АБРИ]КА[ТА] Е РЕАЛИЗИРАЛА
ЗАГУБА ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА 1948 ГОДИНА В РАЗМЕР НА 838 480 лв.
а) Обективни причини.
1. Отдалеченост на ф[абри]ката от ж. п. л. – 10 клм.
2. Липса на собствени превозни средства.
3. Липса на вода в района на ф[абри]ката, като същата е била докарвана от 2 клм. разстояние и плащано по 0,50 лв. на литър.
4. Не е използуван пълният капацитет на мотора, който е мощен, а пресата малка.
5. Коминът е много нисък = 15 метра, без тяга.
6. Пещта дефектна – полусъборена и поради ниския комин поглъща в повече гориво по 2
тона въглища.
7. Сушилнята малка, а така също и рамките, поради което се е налагало да се изнасят суровите цигли на открито и вечер да се внасят – от което се явява преразход на надници.
б) Субективни причини.
Крайно слаб директор ръководител. Още по-слаб счетоводител, който не е подписал нито
една оп[ерационна] бележка, отказал да подпише баланса и ведомостта за загубите и печалбите.
Ф[абри]ката до 1.II.1948 година не е имала счетоводител. След тази дата е назначен за такъв Ангел Върбанов Грошков, от с. Бистренци – без всякаква теоретична и практична подготовка
и е обзавел счетоводство, колкото да се каже, че ф[абри]ката има такова. Същият напуска и на негово място е назначен Трифон Георгиев Трифонов от с. Д. Монастирица, завършил търговска
гимназия – обаче поради липса на опит е дал по-лоша работа и от първия. Получените извлечения
по сметката на ф[абри]ката с банката, понеже не са се равнявали, същият с разликите за завер. е
задължил с[мет]ката на банката чрез з[a]верезадължение с[мет]ката „Каса“.= След като е направил
приключване на 31.ХII.1948 г. и поради направената от мен анкета в връзка с искания кредит за
основен ремонт – констатирах маса грешки – той е зачеркнал по дневник главната книга извършеното приключване и направил ново.-= След като е видял, че не ще може да се справи с работата,
и той напуска, като на негово място е назначен Димитър Христов Лазаров – с средно търговско
образование, който е встъпил в длъжност на 14.II.1949 год. И двамата счетоводители са работили
заедно до 20 май т.г., но нито са направили извлечения от сметките си към 31.ХII.1948 година, нито пък до днешна дата са пуснали една операционна бележка. На въпроса ми какво са правили вече 5 месеца – същите мълчат.
Наредих на директора да не им изплаща заплати, тъй като не са работили почти нищо, а и
двамата са с заплати 13 500.
От началото на тази година е назначен и касиер плановик, обаче касата още я държи директорът и касиерът ведно с счетоводителя безконтролно се разтакават в село и до града.
Назначен е ръководител на производството, който за пръв път започва работа в бранша, с
заплата 13 000 лв. Това назначение е повлияло зле върху останалите стари работници, които вместо да го подпомагат – го саботират, поради което се явява голям процент шкарт.
Няма сработване между профкомитета и директора. Председателят на профкомитета – пекарят в цигларницата казва, каквото ние направим – директорът с ръководителя в производството
– го провалят. Така например. При изпичането на 1 пещ с цигли е констатиран голям % шкарт и
профкомитетът ведно с останалите работници констатират, че това се дължи на лошата пръст.
Вземат друга пръст и % на шкартото се намалява, обаче впоследствие % пак се увеличава и при
една проверка се установява, че директорът е наредил да се слага и от старата пръст – разбира се,
не умишлено, но да не пречела и била вече изкопана.
Самият ръководител на производството е бил доста нетактичен с работниците. Понеже
ф[абри]ката поради липса на средства не е била в състояние да изплаща редовно на работниците
– той при въпроса от страна на работниците кога ще им се плати, е отговарял, че те са дошли да
работят не за пари, а да строят социализъм.Появило се известно колебание в работниците и последните са изгубили вяра в своите ръ-
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ководители и щом като си уравнят сметките, напускат ф[абри]ката.
Поради слабия контрол не е било уплътнено работното време на работниците.
Слаб и почти никакъв контрол в[ърх]у материалите.
КАКВИ МЕРКИ СЛЕДВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ЗА ОТСТРАНЕНИЕ ПРИЧИНИТЕ, ПОРАДИ КОИТО Ф[АБРИ]КАТА Е ПРИКЛЮЧИЛА с ЗАГУБА.
1. Да се отпуснат без всякакво отлагане средства от ДИО за постройка на започнатия комин, който ще бъде с височина 32 метра. Същият е започнат през април, като са излети само основите и поради липса на пресовани тухли и средства за набавянето им – строежът му е спрян.
2. Да се довърши също без отлагане строежът на двете пещи, в които ще могат да се изпичат 30 000 – 35 000 керемиди. Строежът на същите също е спрян поради липса на тухли, но същите ф[абри]ката в близки дни ще изпече и в срок до 15 дни ще бъдат готови – обаче без комин не ще
могат да се използуват.
3. Да се отпуснат също средства от ДИО за покупка на 15 000 бр. рамки, от каквито ф[абри]ката има неотложна нужда.
4. Да се отпуснат средства за направа или продължение изкопа на кладенеца и се разреши
въпросът с водата – тъй като сега поради липса на фураж – превозването е 0,75 лв. на литър.
5. Да определи нова цена на циглите ДИО, тъй като определената такава 13 лв. на цигла
при условията, [при] които работи ф[абри]ката, е под костуемата и необяснимо ми е защо ДИО е
одобрило цена на цигла 14 лв. на керамична ф[абри]ка „Мадана“ с. Горна Монастирица, която има
много по-добри условия за производство, отколкото горната ф[абри]ка.
6. ДИО да прати вещ счетоводител, който да постави основите на счетоводството и даде
упътвания на новия.
7. Да се направи неотложно ревизия на ф[абри]ката за дейността през изтеклата 1948 година.
Без да бъдат разрешени горните въпроси, ф[абри]ката ще приключи през настоящата година с двойна загуба, отколкото миналата година.
Ф[абри]ката е запланувала според плана 400 000 бр. керемиди, а според писмото на обединението № 7012 е 7 000 000 бр. тухли и 1 000 000 бр. керемиди и 30 000 капаци.
Досега е произвела готови изпечени цигли 10 000 бр.; работят се тухли на акорд, обаче още
нямат готова продукция.
Без постройката на комина през юни и началото на юли, а така също и на пещите, ф[абри]ката не ще може да изпълни плана с 50%, а от това следва, че и не ще може да реализира печалба, а ще увеличи загубата.
Да се спре кредитирането, това ще рече да се спре дейността на ф[абри]ката и същата да
бъде затворена, тъй като є липсват средства, а държавата е инвестирала капиталовложения ведно
с банковия кредит 3 000 000 лв.
При горното положение изказвам мнение да се разреши искания от ф[абри]ката кредит в
размер на 2 250 000 лв. и удобрен от ДИО, като се покрият отпуснатите є кредити по чл. 3 и чл. 4
в размер на 1 000 000 лв., като с новия кредит ф[абри]ката да плати на първо време дължимите данъци и възнаграждения на работниците.
Бяла, 4 юни 1949 година.

С Почит:
М. Колев

ЦДА, ф. 132, оп. 3, а.е. 1в, л. 7–8. Оригинал. Машинопис.
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№ 218
ПИСМО ОТ БНБ ДО МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ С ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ОТ
ИЗРАВНИТЕЛНИЯ ФОНД НА ЦЕНИТЕ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ НЯКОИ ДЪРЖАВНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАГУБИ ВСЛЕДСТВИЕ ИЗВЪРШЕНОТО ОТ ДИРЕКЦИЯТА НА ЦЕНИТЕ
НЕПРАВИЛНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
София, 6 юни 1949 г.
„Търг. и инд. кредит“
№ 6267
СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНО
До Другаря
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
Т У К
Другарю Министре,
При ревизиране кредитите на държавните производствени предприятия за 1949 година,
констатирахме, че някои от тях са приключили изтеклата 1948 година със загуба. В известни случаи тези загуби се дължат на обстоятелството, че Дирекцията на цените е определила продажната
цена на готовата продукция под производствената такава. Основателно е казаната дирекция да нареди на Изравнителния фонд на цените изплащането на тези загуби, които в много случаи представляват средства на банката.
Дължим да донесем до знанието Ви, че проверката на калкулациите на такива предприятия
и изплащането на реализираните загуби върви много мудно, предприятията остават без средства и
по необходимост търсят наново услугите на банката, като искат нови кредити. Банката основателно отказва разглеждането на такива искания и насочва предприятията към Дирекцията на цените.
За да бъдем по-конкретни, изнасяме случая с ДМП „Ватия“, с. Стъргел, Пирдопско. Това
предприятие е реализирало чиста загуба през 1948 година от лева 7 891 835.- Тази загуба се явява като резултат от определената от Дирекцията на цените продажна цена на готовата продукция
лева 441 000.- за един тон, когато производствената такава е лева 794 964.-, или разлика във вреда на предприятието лева 353 964.- за продадени 1 000 кгр. от готовата продукция.
С писмо № 3897 от 14 април т.г. се отнесохме до Дирекцията на цените, с което ги уведомихме, че горното минно предприятие е направило постъпки пред нас за нов кредит. Същевременно им обърнахме внимание, че преди да се занимаем с постъпилата кредитна преписка основателно искаме да знаем дали ще бъде одобрена представената ни калкулация и дали ще дадат нареждане за изплащането реализираната през 1948 година загуба от лева 7 891 835.С писмо от 19 с.м. Дирекцията на цените ни отговори, че ще нареди изплащането тази загуба след като бъде проверена представената им калкулация. С писмо № 4153 от 20 с.м. ги помолихме да побързат с изпълнението на необходимите формалности и установят размера на сумата,
която следва да се изплати от Изравнителния фонд на цените, за да не остава предприятието без
средства и по този начин се спъва работата му. С писмо № 2749 от 27 април ни се отговори, че с
проверката, която предстои да се направи, няма да бъде намалена вноската от Изравнителния фонд
на цените, но че ще трябвало да се уточни. Този отговор също беше незадоволителен, вследствие
на което с писмо № 4943 от 9 май наново настоятелно поискахме окончателното разрешение на
въпроса. В отговор на това последно наше искане получихме писмо № 3167 от 17 с.м., с което ни
се съобщава, че въпросът с реализираната загуба ще бъде разрешен със специално Министерско
постановление, съгласно което проверки на разходите в калкулацииите на държавни предприятия
няма да се правят, а ще се приемат така, както се представят от предприятията.
Като изнасяме пред Вас въпроса за изплащането на реализирани загуби от предприятия, на
които е било наложено да продават готовата продукция по цени, по-ниски от производствените такива, молим Вашата интервенция, като същевременно бихме желали да знаем мнението Ви, дали
Банката може да продължава кредитирането на горното предприятие при така развилата се кореспонденция с Дирекцията на цените.
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Директор:
Подуправител:
Ангел Иванов
Ангел Касабов
ЦДА, ф. 132, оп. 7, а.е. 39, л. 133. Оригинал. Машинопис.

№ 219
ПИСМО ОТ БНБ ДО МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ С РАЗЯСНЕНИЯ В КАКВИ СЛУЧАИ БНБ
ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА
РАЗРЕШАВАНЕ НА КРЕДИТИ НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
София, 24 юни 1949 г.
„Търг. и инд. кредит“
10019
До Другаря
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
Т У К
Другарю Министър,
По повод писмото Ви № 2124 от 7 т.м., относно отправяните Ви от Банката ни писма за
разрешения за отпущане кредити на държавни предприятия, под гаранция на държавата, позволяваме си да Ви съобщим следното:
Искаме Вашето предварително съгласие при разрешаване на кредити само когато не са на
лице условията на Банката, т. е. съществува риск за възстановяването на отпуснатите средства.
Това правим, изхождайки и от съображението, че въпросните кредити се разрешават под
гаранцията на държавата и предвид риска да не може издължението им да се извърши от страна на
предприятието, а да трябва да се прехвърли в тяжест на държавния бюджет.
Такива случаи имаме, когато:
1. Предприятията нямат редовна отчетност и счетоводствата им не са заведени от 5 – 6 и
повече месеци (примери: Държавната корабостроителница във Варна – счетоводството заведено
до 30.IV.1948 год.; Държавното аптечно санитарно предприятие – неприключен баланса към
31.ХII.1948 год.).
2. Предприятието е приключило изтеклата година със значителна загуба и обективните условия за бъдещата му дейност дават основание да се очаква нова загуба и за текущата година.
3. Когато на Банката не се дават за проверка баланса и другите счетоводни книжа, за да се
проследи развитието дейността на предприятието, поради особения му характер (военни заводи и
др.). При това положение ние трябва да отпускаме кредити в размер на десетки и в много случаи
на стотици милиони лева, без да имаме каквато и да било представа за финансовото положение на
предприятието.
Отправянето на писма до Вас в подобни случаи ние считаме, че представлява акт на предвидливост, в интереса на държавното съкровище, на което не искаме, без Ваше знание да причиняваме непредвидени разходи.
Във всички други случаи, когато не са на лице обстоятелствата по някоя от горните три
точки, ние не Ви отправяме писма, макар че и при тия кредити, ако се разрешават на основание
чл. 3 от Правилник № 5 на Банката ни, се ангажирва гаранцията на държавата.
Накрай ние считаме, че за Вас е от значение да бъдете осведомявани за всички случаи, когато ще бъдат заангажирани средствата на кредитната ни система, при неправилно развитие дейностите на държавните предприятия и то при положение, че евентуалните загуби ще следва да се
покриват от държавния бюджет.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
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Централно управление
Директор:
Подуправител:
А. Иванов
А. Касабов
ЦДА, ф. 132, оп. 7, а.е. 39, л. 131. Оригинал. Машинопис.

№ 220
ПИСМО ОТ ДЪРЖАВНАТА ПЛАНОВА КОМИСИЯ ДО БНБ С ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА СВЕДЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КРЕДИТА И ЗА НАБРАНИТЕ СРЕДСТВА ОТ
АМОРТИЗАЦИОННИ ОТЧИСЛЕНИЯ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ В ДЪРЖАВНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
ДЪРЖАВНА ПЛАНОВА КОМИСИЯ
Сектор Финансови баланси
№ V-3968
30.VI.1949 год.
СОФИЯ

София, 30 юни 1949 г.
До
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
отдел „Планиране и статистика“
Копие: отдел „Търговски и индустр. кредит“
Т У К

Във връзка с изработването на перспективния петгодишен народостопански план и съставянето на оперативния стопански план за 1949 г., необходими ни са статистически сведения за
кредита, характеризиращи неговото текущо развитие и насока в отделните народо-стопански отрасли, както и данни за набраните в Б. н. банка средства от амортизационни отчисления за основен ремонт на постоянните имущества на предприятията и организациите. Тези сведения не ще
бъдат еднократни, а ще имат траен характер. Те ще ни служат като материал и при съставянето на
текущите стопански планове, поради което възлагаме Ви като постоянна задача да ни отчитате редовно тримесечно: а) краткосрочния кредитен пласмент; б) влоговете, респ[ективно] остатъците по
текущите кредиторни сметки; в) средствата от амортизационни отчисления за основен ремонт. Отчитанията ще извършвате по министерства (ведомства) и по обединения, респ[ективно] централи.
Горният начин на отчитане, при сегашните условия, когато с национализирането на индустрията, с проведената банкова реформа, с одържавяването на външната търговия и вътрешната
търговия на едро, се създаде необходимата база за едно действително планиране – се явява като
необходима предпоставка за успешното планиране на кредита и финансите. Това подпомага съставянето и контролирането на кредитния план и улеснява както обединенията, така и министерствата при съставянето на техните финансови планове. Нашата задача по съставянето на общия държавен финансов план би била значително улеснена, ако ние разполагаме с достоверни статистически данни не само за общия обем на влоговете и кредитния пласмент и с данни за амортизационните отчисления за основен ремонт, но и с данни за тяхното стопанско-отраслево разпределение –
по министерства и по обединения. Поради тези, именно, съображения ние смятаме, че въпросното отчитане представлява една нова и твърде важна задача на кредитната статистика при Банката,
която задача е в духа на съвременната планово-ориентирана статистика и като такава тя е напълно съобразена и съгласувана с нуждите и изискванията по планирането.
Предлаганият метод за статистическа отчетност по отношение отчитането на кредитния
пласмент по министерства и по обединения, действително няма строго отраслев характер. Чрез
него не може да се установи съвършено точно какъв е размерът на кредитирането на отделните
стопански отрасли, тъй като не винаги дадено министерство или обединение се покрива със съответния отрасъл или стопански бранш. Това, обаче, не намалява стойността и достойнствата на този метод, защото с него се цели не задоволяването на известни научно-изследователски интереси,
а да се отговори преди всичко на нуждите и изискванията на плана. В това отношение този метод
за отчитане на кредитния пласмент има значителни преимущества, а именно: позволява да се установи каква е задлъжнялостта на предприятията в отделните обединения и министерства; каква е
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възвращаемостта на заемите и доколко тя е съгласувана с фактическия ход на изпълнение на производствените планове; улеснява извършването на един действителен контрол върху финансовата
дейност на предприятията от страна на банката-кредитор; подпомага съставянето и контролирането на кредитния план и пр.
По отношение на влоговете на предприятията този метод на отчитане по министерства и по
обединения има също така редица преимущества, каквито са следните: дава указание за величината на собствените оборотни средства на предприятията в дадено обединение; дава указание за финансовото положение на тези предприятия; от влоговете на предприятията, респ[ективно] текущите им разплащателни сметки, може да се съди доколко е утвърдена и закрепнала системата на самоиздръжката у тях; въз основа на тези влогови сметки съответните министерства могат да правят своите предвиждания при съставянето на своите годишни финансови планове, а с това се улеснява и работата на централния планиращ орган по съставянето на общия финансов план на страната.
Същият метод за отчитане на средствата от амортизационни отчисления за основен ремонт
има не по-малко значение за планирането, както при съставянето на финансовия план на отделните министерства, така и за съставянето на общия държавен финансов план.
Самото отчитане на кредитния пласмент, влоговете и амортизационните отчисления за основен ремонт ще извършите по реда и указанията, посочени по-долу:

I. Отчитане на кредитния пласмент.
Основните показатели, по които ще се извърши отчитането на кредитния пласмент, са министерствата. Последните се изброяват по производствения признак в следния ред:
1. М[инистерст]во на индустрията
а) тежка индустрия;
б) лека индустрия.
[...]

II. Отчитане на влоговете.
1. Влоговете, акумулирани във всички влогонабирателни институти в страната, ще отчитате по техния вид, съгласно балансовата схема (спестовни, срочни, влогове на предприятия, Пощенска спестовна каса и пр.)
2. Освен горното отчитане, което изразява общия обем на влоговете в страната, ще правите специално отчитане на влоговете на предприятията по стопанско-отраслевия признак – по министерства и по обединения. Отчитането ще извършвате по същите показатели, по които се отчита кредитният пласмент. Това специално отчитане се явява наложително поради обстоятелството,
че влоговете, респ[ективно] текущите разплащателни сметки на предприятията, представляват
особено голям финансов и стопански интерес, както това се изтъкна по-горе.
3. Тези две отчитания на влоговете следва да бъдат съчетани в едно общо таблично сведение, което ще позволи да се прави сравнение и съпоставяне на влоговите сметки с заемните сметки на всяко отделно обединение. По този начин могат да се правят изводи и преценки за финансовото състояние на обединенията в дадено министерство.

III. Отчитане на амортизационните отчисления за основен ремонт.
Събраните в Б. н. банка средства от амортизационни отчисления за основен ремонт ще ни
отчитате също тримесечно – по министерства и по обединения. Това се явява като абсолютно необходимо условие за планиране на основния ремонт на постоянните имущества на предприятията
и същевременно се подпомага съставянето на общия финансов план.

IV. Общи препоръки.
1. Отчитането на кредитния пласмент, влоговете и амортизационните отчисления за основен ремонт не би било пълно, ако то се извърши само по показателите, дадени по-горе. С тях несъмнено не би могло да се обхване целия ръст и обем на отчетните величини. Поради това те могат да бъдат допълнени евентуално с още някои, за да се обезпечи едно по-пълно и цялостно отчитане. След като Ви са дадени основните и най-характерни показатели Ваша задача е да ги допълните с нови показатели там, където това се явява необходимо, като за целта установите какви ви-
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дове обединения има към всяко министерство в настоящия момент и в процеса на работата следите какви нови обединения се формират към министерствата.
2. Разработката на статистическите сведения ще извършвате тримесечно. В отделна графа
към всяко сведение ще изразявате относителното тегло (процентното отношение) съответно на
кредитния пласмент, влоговете и амортизационните отчисления за основен ремонт. Тези сведения
ще ни изпращате най-късно един месец от изтичането на отчетното тримесечие.
За да се обезпечи срочното изпълнение на тази задача, необходимо е разработката на материалите да се извършва по места – в самите банкови клонове по установената схема. С това Вашата работа по обобщаване и уточняване на резултатите би била значително улеснена.
3. За сравняемост и съпоставяне на статистическите данни, необходимо е в сведенията да
се посочват и данни за изтекли периоди, което ще позволи да се изрази динамиката [в] развитието на наблюдаваните обекти. Ако това се окаже технически трудно изпълнимо за детайлите, сравняемостта трябва да бъде осигурена поне за сборните резултати, отнасящи се до обединенията,
респ[ективно] министерствата. За базисна година ще служи 1947 г.
4. Отчитането на кредитния пласмент и влоговете към 31.ХII.1947 г. и същото отчитане
към 30.VI. т.г., заедно с отчитането на амортизационните отчисления към същата дата, ще ни изпратите най-късно до края на м. юли т.г.
5. Месечното сведение за движението на влоговете и пласментите през текущата 1948 г., с
обозначение на самите влогови и кредитни институти, ни изпратете в непродължителен срок. В
бъдеще това сведение ни изпращайте редовно всеки месец.
6. Изпратете ни също така и месечното сведение за паричното обращение през текущата
година по установения образец.
Надяваме се, че възложената Ви задача ще изпълните успешно, ползувайки се от своя дългогодишен опит в областта на кредитната статистика и преценявайки правилно значимостта на тази задача с оглед на нуждите и изскванията на планирането.
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ, ПОМОЩНИК-МИНИСТЪР: П. Шабански
НАЧАЛНИК СЕКТОР ФИНАНСОВИ БАЛАНСИ: Св. Дончев
ЦДА, ф. 132, оп. 7, а.е. 19, л. 24–29. Оригинал. Машинопис.

№ 221
ПИСМО НА ДЪРЖАВНАТА ПЛАНОВА КОМИСИЯ ДО БНБ С ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА 1949 Г. И ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА 1950 Г. ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА
ВЛОГОВЕТЕ И ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА И КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА
ДЪРЖАВНИТЕ И КООПЕРАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
София, 19 август 1949 г.
Поверително.
ДЪРЖАВНА ПЛАНОВА КОМИСИЯ
Сектор Финансови баланси
№ 687
19.VIII.1949 год.
СОФИЯ

Т У К – БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление

Във връзка с изработването на финансовия план за 1950 г., умолявате се да ни предоставите отчетни данни за 1949 г., както и Вашите предвиждания за 1950 г., относно приръста на влоговете, отпустнатите кредити за оборотни средства на държавните и кооперативни предприятия и
дадените кредити за капиталовложения, а именно:
1. Отчет за приръста на всички дългове, включително и възвърнатите инвестиционни кредити за I-то шестмесечие на 1949 г.;
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2. Предполагаем приръст на същите до края на 1949 г.;
3. Проекто-план за 1950 г.;
4. Отчет за отпустнатите от кредитната система суми за оборотни средства на държавните
и кооперативните стопански предприятия – по отрасли и по отделни министерства – през I-то шестмесечие на 1949 г.;
5. Какви суми, по Ваша преценка, ще се отпустнат от кредитната система за оборотни средства на същите предприятия до края на годината;
6. Проекто-план за 1950 г.;
7. Каква глобална сума е отпустната от кредитната система за капиталовложения по плана
за I-то шестмесечие на 1949 г.;
8. Каква глобална сума за капиталовложения ще бъде отпустната от кредитната система до
края на 1949 г.;
9. Проекто-план за 1950 г.
Отчетните данни за отпустнатите суми за оборотни средства на стопанските предприятия
през първото полугодие на текущата 1949 г. трябва да се основават на сведения за раздадените заеми на предприятията през този период, а не на балансовите салда по техните заемни сметки в
края на същия период.
Вашите предвиждания за до края на 1949 г., респ[ективно] за 1950 г., трябва да бъдат съобразени както с изпълнението на кредитния план за текущата 1949 г., така и с плана за производството, респ[ективно] плана за стокооборота, в отделните министерства и ведомства. Въобще Вашите
сведения трябва да се основават на солидни източници и да са резултат на методологически правилна разработка на материалите, за да бъдат сведенията по възможност по-точни и достоверни.
Умолявате се да ни представите исканите сведения най-късно до 20.Х. т.г.
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ, ПОМ. МИНИСТЪР: Т. Поляков
НАЧАЛНИК СЕКТОР ФИНАНСОВИ БАЛАНСИ: Св. Дончев
[Върху документа – надпис:]
Да се предаде лично на др. Ангел Иванов – директор при БНБ.
Получено на 22.8.1949 г.

[- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 7, а.е. 19, л. 2. Оригинал. Машинопис.

№ 222
ПЛАН НА БНБ ЗА ПОДГОТВЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПЛАНОВА
КОМИСИЯ ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА 1949 Г. И ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА 1950 Г. ЗА СЪСТОЯНИЕТО
НА ВЛОГОВЕТЕ И ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА И КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА
ДЪРЖАВНИТЕ И КООПЕРАТИВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
София, след 19 август 1949 г.

ПЛАН
за изготвяне сведенията за ДПК, искани с писмо № 687
от 19.VIII.1949 година, срок на предаване най-късно до 20.Х.1949 година.
I. Да се иска с писмо от Българската инвестиционна банка да представи най-късно до
20.IХ.1949 година:
1. Сведения за влоговете при тях, включително възвърнатите инвестиционни кредити:
а) прираст през I шестмесечие 1949 г.;
б) предполагаем прираст на същите до края на 1949 г.;
в) проекто-план за 1950 г.
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2. Сведения за кредитиране на капиталовложенията:
а) каква сума е отпусната за капиталовложения по плана за I шестмесечие 1949 г.;
б) каква глобална сума ще бъде отпусната до края на 1949 г.;
в) проекто-план за 1950 г.
II. Да се нареди с окръжно до банковите клонове и популярните банки да представят найкъсно до 15.IХ.1949 г.:
1. Сведения за отпуснатите кредити на държавните и кооперативни стопански предприятия,
по отрасли и по отделни министерства:
а) през I шестмесечие на 1949 г.;
б) каква сума ще се отпусне до края на годината;
в) проекто-план за 1950 г.
2. Проекто-план за влоговете за 1950 година.
III. Да се иска от Пощенската спестовна каса да представи най-късно до 10.IХ.1949 година:
1. Сведение за прираста на влоговете при тях:
а) през I шестмесечие 1949 г.;
б) предполагаем прираст до края на 1949 год.;
в) проекто-план за 1950 год.
IV. Да се иска с писмо от стопанските министерства да представят най-късно до 15.IХ.1949
год.:
1. Сведения за необходимите кредити и излишъците на предприятията под ведомството им
по плана за 1950 година.
2. Сведения за общата сума на запланираното производство за 1950 година – за производствените предприятия; сумата на стокооборота – за търговските предприятия.
V. Останалите сведения ще се вземат от статистическите материали при отдела и плана за
IV-то тримесечие на Банката.
ЦДА, ф. 132, оп. 7, а.е. 19, л. 3. Оригинал. Машинопис.

№ 223
НАРЕДБА НА БНБ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА КАСОВИ И КРЕДИТНИ ПЛАНОВЕ
София, 13 март 1950 г.

НАРЕДБА
ЗА СЪСТАВЯНЕ НА КАСОВИ И КРЕДИТНИ ПЛАНОВЕ
Публикувана в Дър[жавен] в[естни]к, брой 60 от 13. III. 1950 г.
Чл. 1. За укрепване на лева чрез оперативно регулиране и контрол на паричното обращение, задължава се Българската народна банка да състави, начиная от 1950 година:
а) годишни и тримесечни кредитни планове;
б) тримесечни и месечни касови планове.
Чл. 2. Задължават се предприятията, учрежденията и организациите да изготвят и представят на Българската народна банка:
а) всички планови и отчетни материали, необходими за съставяне кредити и касови планове – 25 дни преди настъпването на планирания период;
б) всички отчети материали, необходими на банката за контролиране изпълнението на кредитните и касовите планове.
Министерствата, обединенията и организациите, с обсег на дейност в цялата страна, представят материалите по т. „а“, 15 дни преди настъпване на планирания период.
Чл. 3. Годишните и тримесечните кредити планове и тримесечните касови планове се утвърждават от Министерския съвет. Едновременно с тяхното утвърждаване, Министерският съвет
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определя максималния размер на паричното обращение за планирания период.
Чл. 4. В кредитните планове се определят:
а) размерите на краткосрочните кредити, съгласно народо-стопанския план;
б) размерите на свободните парични средства, които постъпват от предприятията, учрежденията и организациите в Българската народна банка и популярните банки, както и средствата, набирани по пътя на спестовността.
Те се съставят по номенклатурата на счетоводния банков баланс, при съответното групиране и разчленяване на сметките.
Чл. 5. В касовите планове се определят източниците и обемът на постъпленията в налични
пари в касите на Българската народна банка и популярните банки, както и направлението, обемът
и целевото им използуване в народното стопанство.
Чл. 6. Касовите планове се съставят по следната номенклатура:

А. ПРИХОДИ ОТ:
1. Търговска дейност.
2. Ж. п., авто, воден и въздушен транспорт.
3. Местен транспорт.
4. Данъци и такси.
5. Увеселителни предприятия.
6. Предприятия за битово обслужване.
7. Наеми за квартири и други комунални плащания.
8. Държавни заеми.
9. Сметки на трудово-кооперативни земеделски стопанства.
10. Телеграфопощенски станции.
11. Пощенска чекова служба.
12. Индивидуална спестовност.
13. Индивидуални заеми.
14. Други постъпления.

Б. РАЗХОДИ ЗА:
1. Заплати.
2. Покупка на селско-стопански произведения.
3. Покупка на неселско-стопански произведения.
4. Плащания на пенсии, помощи и застраховки.
5. Плащания по сметките на трудово-кооперативни земеделски стопанства.
6. Индивидуална спестовност.
7. Индивидуални заеми.
8. Командировъчни, стопанско-оперативни и дребни административни разходи.
9. Плащания на телеграфопощенски станции.
10. Плащания на пощенска чекова служба.
11. Други разходи.
Чл. 7. Задължават се Българската народна банка и популярните банки да упражняват контрол за изпълнение на кредитните и касовите планове, като следят за спазване на кредитните лимити и касовите норми на предприятията, учрежденията и организациите и контролират разплащанията между тях. Те следят за спазване законните цени и договорни отношения и съдействуват за изпълнението а стопанските планове.
За постигането на тази цел, дава се право на органите на банките да извършват проверки в
предприятията, учрежденията и организациите и да вземат мерки за укрепване на финансовата
дисциплина.
При констатирано неизпълнение на стопанските планове от предприятията, при отклоняване на средства от прякото им предназначение, при непогасяване задълженията в определените срокове и други нарушения на финансовата дисциплина, Българската народна банка и популярните
банки предупреждават предприятията и висшестоящите организации и определят срокове за изп-
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равяне на допуснатите нередовности. След изтичането на тези срокове, съответната банка донася
до централното управление на банката, което уведомява съответния министър и Министерския съвет, че в десетдневен срок ще спре кредитирането.
Чл. 8. Банките, при които се водят сметките, могат и трябва да отправят искания към предприятията, организациите и учрежденията за ускоряване обращаемостта на оборотните средства,
за целевото и стопанствено използуване на същите, за мобилизиране на вътрешните ресурси и за
поддържане на платежната дисциплина.
Когато исканията се правят от централното управление и засягат отрасли на народното стопанство, те подлежат на одобрение от Министерския съвет.
Чл. 9. Задължава се Българската народна банка да определя норми за максималните размери на наличните пари, които предприятията, учрежденията и организациите могат да държат в касите си. Тези размери се определят в зависимост от нуждите им за извършване плащания в налични пари.
Наличните пари над определените норми се предават ежедневно, непосредствено или чрез
инкасатор, в касите на Българската народна банка или популярните банки. В селища, където няма
банков клон, популярна банка или т. п. станция, свободните пари се предават от предприятията,
учрежденията и организациите всеки три дни в най-удобния за тях, от поменатите институти за
превеждане там, където се води сметката им.
Търговските предприятия са длъжни да предават цялата си касова наличност всеки ден по
установен от банката ред.
Кооперативните организации, при които няма открито банково представителство, отразяват ежедневно по касата на представителството крайното салдо на извършените през деня приходи и разходи.
В големите градове Българската народна банка организира инкасовата си служба с моторни превозни средства.
Чл. 10. Получените от предприятията, организациите и учрежденията налични пари за изплащане на заплати, могат да се държат най-много 5 дни. След изтичане на този срок неизплатените суми се връщат обратно в съответния банков институт.
Чл. 11. Забранява се на предприятията, учрежденията и организациите да се кредитират помежду си парично или стоково.
Чл. 12. Изкупвателните организации получават през време на кампаниите за изкупване на
селско-стопански произведения налични пари за не повече от 15 дни. Получените налични пари се
отчитат пред банката в определени от нея срокове.
Чл. 13. Плащанията с налични пари от предприятията, учрежденията и организациите се извършват само въз основа на нареждания от ръководителите на същите и оправдателни документи
при задължително спазване чл. 3 от наредбата за плащанията.
Забранява се а държавните предприятия, учрежденията и организациите да купуват на свободни цени без разрешение от Министерския съвет.
Чл. 14. Касите на Българската инвестиционна банка и популярните банки се превръщат в
каси на Българската народна банка.
Чл. 15. Популярните банки, във връзка със задължението по настоящето постановление, се
поставят спрямо Българската народна банка, както нейните клонове. Те съставят кредитни и касови планове по реда на банковите клонове и провеждат контрола върху изразходването на фонда за
работната заплата, съгласно 6-тото постановление на Министерския съвет, взето в заседанието му
от 3 декември 1949 година, протокол № 172.
В това отношение, възлага се на Българската нар[одна] банка да уреди строг и ефикасен
контрол върху дейността на популярните банки.
Чл. 16. За неизпълнение разпорежданията на Българската народна банка по съставянето и изпълнението на кредитните и касовите планове, провинените се наказват съгласно закона за банките.
Чл. 17. По изпълнението на настоящето постановление Българската народна банка издава
наредби, които влизат в сила след одобрение от минист[ъ]ра на финансите.
ЦДА, ф. 163, оп. 47, а.е. 13, л. 35. Печатно.
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№ 224
ПИСМО ОТ КЛОНА НА БНБ В СЛИВЕН ДО ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ СЪС
СВЕДЕНИЯ ЗА ТРУДНОСТИТЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕТО НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА НОРМИРАНЕ НА ОБОРОТНИТЕ СРЕДСТВА НА
ПРЕДПРИЯТИЯТА
Сливен, 25 септември 1950 г.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Сливенски клон
№ 6365
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Кредитни дирекции
СОФИЯ
––––––––––––––––––––––
Нормиране оборотните средства
на предприятията
––––––––––––––––––––––Другари,
Получихме циркулярното Ви п[ис]мо под № 12824/20 т.г. в допълнение на окр[ъжно] №
353 в връзка с приложението на 2147-о мин[истерско] постановление по нормиране оборотните
средства на предприятията, по който случай Ви донасяме следното:
На 22 т.м. проведохме конференция с директорите и счетоводителите на всички предприятия от града ни в връзка с окр[ъжно] № 363 за уреждане взаимната задлъжнялост между отделните предприятия, който случай използвахме да разменим мисли и впечатления по 2147-о мин[истерско] постановление и публикуваната инструкция в ДВ, брой 207/[19]50 г. От направените изказвания се установи какво, че повечето от предприятията не са на ясно с въпроса по изготвяне нормативите на оборотните си средства и че като се има пред вид, че датата 30.IХ. е краен срок за: тримесечно приключване, уреждане взаимната задлъжнялост, изготвяне нови Финансови планове за
1951 г. и най-после и нормиране на оборотните средства, същите нямат възможност да се справят
в срока с всички тези задачи. Нашето впечатление е също такова, че трябва да се даде едно продължение на срока по изготвяне на нормативите и по този случай финансовия отдел, както при
околийския, а така също и при градския народен съвет, се адресират днес по-отделно до М[инистерст]во на Финансиите за оточняване именно на тези въпроси. От наша страна ние сме готови
при конкретна покана да дадем съдействие на всяко едно предприятие в духа на Вашето п[ис]мо №
12824, а именно, след изготвяне на всички необходими сведения, таблици и книжа, нашият представител да отиде и на място провери данните по тях и подпише същите.
Впечатлението ни, обаче, след основното проучване на инструкцията е, че М[инистерст]во
на Финансиите следва да издаде още ред окръжни, които да пояснят ред положения и обстоятелства, както и показатели, легнали в самата инструкция, за да може последната да бъде приложена
по-правилно. Също така от проучванията, които направихме между отделните предприятия, констатираме, че тяхните висшестоящи организации са погледнали много леко на този въпрос, като
почти никоя не е излязла с някакво разяснително окръжно и не се е погрижила за отпечатване на
необходимите формуляри, за улесняване работата на своите ведомствени предприятия.
Като Ви донасяме всичко горе-изложено, ще очакваме новите разпореждания по въпроса за
нормиране оборотните средства на предприятията, както от Вас, така също и от страна на М[инистерст]во на финансиите.
С почитание:
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
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Сливенски клон
Поддиректор:
М. Табаков

Директор:
К. Овчаров

[Върху документа – надпис:]
кредит
К.Д.
Сроковете са определени да се спазват [- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 8, а.е. 29, л. 204. Оригинал. Машинопис

№ 225
ПИСМО ОТ КЛОН № 5 НА БНБ В СОФИЯ ДО ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ ВЪВ
ВРЪЗКА С ТРУДНОСТИТЕ ЗА СВОЕВРЕМЕННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДАННИ ЗА УРЕЖДАНЕ
НА ВЗАИМНАТА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
София, 26 септември 1950 г.
5/105
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Софийски клон
№ 278
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
КРЕДИТНА ДИРЕКЦИЯ
С О Ф И Я.=
Другари,
В изпълнение нарежданията Ви с окръжно № 363 от 12 т.м., проведохме конференция с ръководителите (главно счетоводителите) на предприятията при клона ни относно уреждане взаимната задлъжнялост.
Всички възприемат това уреждане като крайно належащо, обаче повечето заявяват, че са в
невъзможност да извършват необходимите оточнявания на сметките и изпратят извлечения в определените срокове – 30 Септември и 20 Октомври. Изтъква се, че до 30 Септември требва да се
изготвят нормативите за оборотни средства, до 20 Октомври да се завърши приключването.
Така при това положение те ще бъдат принудени да степенуват задачите по техна преценка, като дават предимство на тримесечното приключване.
Ние бехме длъжни да настоим за своевременното изпълнение, но считаме за уместно да Ви
явим и техните възражения.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
София 5 Юч Бунар
,Поддиректор:
Директор:
[- - -]
Дим. Пантелеев
Пенчо Славов
[Върху документа – надпис:]
Пром. кредит К.Д.

ЦДА, ф. 132, оп. 8, а.е. 29, л. 205. Оригинал. Машинопис
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№ 226
СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КРЕДИТНИЯ ПЛАН НА БНБ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 1 ЯНУАРИ
ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1950 Г.
София, след 30 септември 1950 г.

КРЕДИТЕН ПЛАН И НЕГОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Промъкналите се в Българската народна банка врагове на народа от типа на цончевци и
стефановци съзнателно спъваха развитието на Банката. Едва към края на 1949 г., след разобличаването и отстраняването на тези агенти на империализма, се пристъпи за първи път към поставяне работата на Банката на планови, социалистически начала.
По това време за първи път се тръгна по пътя на ползуване съветския опит и в областта на
банковото дело. Започна се проучването на въпросите, свързани с планирането на кредитите, касовото планиране, извършването на безналичните разчети между предприятията и редица още мероприятия, целящи да поставят Банката в услуга на развитието на нашето стопанство по пътя на
социализма.
Съгласно 531-то Министерско постановление от 3 март 1950 г., Българската народна банка бе задължена да съставя тримесечни кредитен и касов планове.
Кредитният план на Банката се явява неразделна част от държавния народостопански план.
Същият е свързан с най-важните показатели на държавния народостопански план. Предвид на поставените в държавния план задачи, кредитният план на Банката дава съответното направление на
паричните средства в един или друг участък на стопанския живот за изпълнението на тези задачи.
По своята същност кредитният план представлява пълно отражение на активните и пасивни операции на Банката.
Чрез планирането на активните банкови операции кредитният план определя направлението на кредитите. В тази си част той е тясно свързан с производствено-финансовите и търговскофинансовите планове на предприятията и движението на стоково-материалните ценности при същите.
Чрез планирането на пасивните банкови операции кредитният план предвижда правилното,
своевременно и пълно съсредоточаване в Банката на свободните парични средства на стопанските организации, бюджетните учреждения и финансови институти.
По този начин от една страна кредитният план предвижда пътищата, по които паричните
средства ще се влеят в народното стопанство, съобразно поставените в народостопанския план задачи и от друга издирва и осъществява акомулацията на средствата – източниците на банкови
средства, необходими на Банката, за да може да осъществи тази задача.
Тъй като между активните и пасивни операции на Банката винаги има вътрешна връзка и
баланс, то и кредитният план, като отражение на тези операции, предвижда пълно балансиране на
източниците с определените за нуждите на стопанството кредити. С други думи, кредитният план
трябва да предвиди достатъчно средства, необходими да покрият нуждата от кредити на народното стопанство. Предвид на възложените на стопанството от държавния народостопански план задачи, в кредитния план се предвижда и количеството на паричните средства, които трябва да се
пуснат или да се изтеглят от обращение, ако нуждите на народното стопанство и провежданата за
стабилността на националната монета политика налагат това. В тази си част кредитният план е
най-тясно и неразривно свързан с касовия план на Банката.
Кредитният план на Банката за първото тримесечие на 1950 год., който бе и първият кредитен план, има следното изпълнение (в милиони лева)
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I. НАСОЧВАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

А. КРЕДИТИ
М-во на индустрията
„
„ земеделието
„
„ горите
„
„ електрифик[ация] и мелиорац[ия]
„
„ мините и подзем[ните] богатства
„
„ външната търговия
„
„ вътрешните работи
„
„ вътрешната търговия
„
„ транспорта
„
„ народното здраве
„
„ народната отбрана
„
„ народната просвета
К-тет за физкултура и спорт
К.Н.И.К.
М-во на комуналното стопанство
Народни съвети
Кооперации
Т.К.З.С.
Други ведомства

Заеми на част[ни] предпр[иятия] и лица
Заеми с[рещ]у докум[енти] на път
Заеми на кред[итни] и влог[ови] институти
Просрочени заеми
С[мет]ки на държавата
С[мет]ки на междуклон[ови] операции
Други активи
Резултатни сметки
Кредитен резерв

заплан[уван]
остат[ък]
на 31.III.
1950 г.

фактич[ески]
остат[ък]
на 31.III.
1950 г.

%

14.382
9.448
2.008
1.335
2.030
15.917
70
12.102
1.828
1.500
36
166
70
394
4
3.822
30.645
3.710
755
––––––
100.222
=======
25.465
350
19.117
2.190
68.475
15.130
69.625
515
1.932
––––––
303.021

17.332
9.789
3.058
1.603
1
19.312
81
17.676
2.068
1.647
40
151
75
504
1
4.127
29.774
3.949
599
––––––111.787
=======
25.224
26.382
2.395
68.430
30.565
68.163
845
––––––333.791

121
104
152
120
121
116
146
113
110
111
91
107
128
108
97
106
79
––––
112
=====
99
138
109
100
202
98
164
––––
110

заплан[уван]
остат[ък]
на 31.III.
1950 г.

фактич[ески]
остат[ък]
на 31.III.
1950 г.

%
%

14.452
19.994
13.550
55.773
35.960
34.651
15.850
112.077
714
––––––––
303.021

14.390
23.501
12.588
56.633
43.383
41.191
35.077
106.248
780
––––––333.791

100
118
93
102
121
119
221
95
109
––––
110

II. И З Т О Ч Н И Ц И

Собствени средства
С[мет]ки за плащане
Текущи сметки
Индивидуална спестовност
Държавни бюджетни средства
Сред[ства] на кредит[ни] и влог[ови] институти
С[мет]ки на междуклонови операции
Други пасиви
Резултатни сметки
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Положените усилия за подобрение на кредитното планиране дадоха добри резултати. Задълбочиха се проучванията върху нуждите на отделните отрасли на стопанския живот, анализа на
даваните заявки от предприятията. В тази насока особено допринесе 218-то Министерско постановление от 1951 година, което преустрои Банката като единна банка за краткосрочно кредитиране и установи новите форми на кредитиране.
С това преустройство се сложи на здрави начала краткосрочното кредитиране и се въведе
строго спазване на принципите за срочност, възвръщаемост и целевост на банковия кредит.
Кредитният план на Банката за III-то тримесечие на 1951 година има следното изпълнение
(в милиони лева).
I. НАСОЧВАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ
общо
план[иран]
лимит към 30.IХ.
[19]51
А. КРЕДИТИ
Министерски съвет
Управление ДСДР
М-во на промишлеността
„
„ земеделието
„
„ горите
„
„ електрификацията
„
„ външната търговия
„
„ вътрешните работи
„
„ вътрешната търговия
„
„ дост[авките] и хран[ителната]
промишл[еност]
„
„ транспорта
„
„ нар[одното] здраве и соц[иалните] грижи
„
„ народната отбрана
„
„ народната просвета
„ „ комун[алното] стопан[ство] и
благоустр[ойството]
К-тет за физк[ултура] и спорт
Народни съвети
Кооперации
ТКЗС
Разни ведомства и учреждения
Всичко М-ва и ведомства
Заеми на ч[астни] предпр[иятия] и лица
заеми с[рещ]у докум[енти] за стоки на път
заеми за кредит[ни] и влог[ови] институти
Просрочени заеми
Сметки на държавата
С[мет]ки на междукл[онови] операции
Други активи
Резултатни сметки
Кредитен резерв
в с и ч к о:

фактич[ески]
остат[ък]
вкл. проср[очени]
заеми на 30.IХ.
[19]51

процент
на
изпълнение

857
3.073
8.890
5.827
1.468
693
10.890
58
25.771

1.695
2.237
11.556
7.253
1.732
1.024
4.449
21
26.054

198
73
130
124
118
148
41
36
101

44.402
920
1.109
17
78

35.455
466
1.342
13
74

80
51
121
76
95

100
8.696
67.618
2.291
828
–––––––183.586
12.027
7.000
8.825
1.600
67.990
424.852
78.825
1.272
1.384
–––––––787.361

9
100
7.636
62.883
2.375
755
––––––––
167.129
16.824
10.177
13.447
67.967
890.855
236.643
1.318
––––––––
1.204.360

100
88
93
104
91
–––––91
140
145
152
100
163
300
104
–––––153
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II. И З Т О Ч Н И Ц И
ИЗТОЧНИЦИ

планир[ан]
остат[ък]
към 30.IХ.
[19]51 г.

фактич[ески]
остат[ък]
на 30.IХ.
[19]51 г.

про[-]
цент на
изпълнение

14.554
34.199
17.200
3.000
55.638
86.282
445.555
128.136
2.797
––––––787.361

12.527
30.128
8.903
14.202
50.434
93.199
709.043
280.616
5.308
––––––––
1.204.360

86
88
52
473
91
108
159
219
190
–––––
153

Собствени средства
Разчетни сметки
Текущи сметки
Индивидуална спестовност
Държавни бюджетни средства
Сред[ства] на кредит[ни] и влог[ови] институти
С[мет]ки на междуклонови операции
Други пасиви
Резултатни сметки

Общият размер на запланираните в кредитния план на Банката кредити и по-важните източници за същите, през отделните тримесечия на 1950 и 1951 години са се движили, както следва:
заплан[увани] общо
кред[ити] без
заеми с-у док[умент]
за стоки на
път в
млн. лева

изпълн.
в млн.
лева

100.222
103.404
142.084
138.865
141.949
152.057
178.745
165.244

111.787
133.404
151.902
137.157
136.404
160.345
167.129
159.680

I тримесечие 1950
II тримесечие 1950
III тримесечие 1950
IV тримесечие 1950
I тримесечие 1951
II тримесечие 1951
III тримесечие 1951
IV тримесечие 1951

заплан[увани] изпълн[ение]
общо
в
% източ[ници]
млн. лева
в
млн. лева

112
129
106
99
96
105
91
97

303.021
319.353
378.471
574.162
524.569
634.031
787.361
346.573

333.791
420.210
594.842
714.631
841.134
1.013.098
1.204.360

%

110
131
157
124
160
160
153

Размерът на запланираните кредити за отделните отрасли на стопанския живот през отделните тримесечия на 1951 година е:
(в милиони лева)
ОТРАСЛИ

Търговия и транспорт
Промишленост и занаяти
Селско-стопанство

I з/м 1951
план
изпълнение
79.452
52.609
9.888

78.106
49.029
9.269

II з/м 1951 г.
план
%
98
93
34

117.212
55.909
13.767

III з/м 1951 г.
план

изпълнение

%

98.092
49.934
12.319

84
89
89

130.757
46.637
6.192

Процентно кредитите се разпределят по отрасли на стопанския живот така:

изпълнение

%

112.109
40.699
6.675

90
91
104
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Търговия и транспорт
Промишленост и занаяти
Селско-стопанство
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през

57 %
36 %
7%
–––––––100 %

1951
II

година
III

61 %
31 %
8%
––––––
100 %

70 %
26 %
4%
––––––100 %

От таблицата е видно, че банковите средства, вложени в отрасъл търговия нарастват, докато тези в отрасъл промишленост намаляват. Това се дължи на снабдяването на държавните промишлени предприятия със собствени оборотни средства.
Най-важните и постоянни източници на банкови средства са собствените средства, свободните средства по разчетните сметки на стопанските предприятия, свободните средства по текущите сметки на бюджетните учреждения и обществени организации, държавните бюджетни средства,
средства на влогови и кредитни институти и средства на частни физически лица, каквато се явява
индивидуалната спестовност.
Движението на източниците на банкови средства в кредитния план на Банката през отделните тримесечия на 1951 г. е било (в млн. лева):
процентно изпълнение по тримесечия
ИЗТОЧНИЦИ

Собствени средства
Разчетни сметки
Текущи сметки
Индивидуална спестов.
Бюджетни средства
Кред. на кр. и вл. инст.

план

15.128
31.250
11.542
53.000
58.736
38.352

I з/м 1951
изпълнение

%

12.080
27.184
9.910
50.095
65.474
52.396

80
87
86
95
111
137

план

14.728
30.827
11.350
33.279
73.932
48.997

II з/м 1951 г.
изпълнение
14.238
26.688
11.880
55.791
46.846
35.129

план
%
97
87
105
167
63
72

14 554
34 199
17 200
3 000
55 638
86 282

III з/м 1951 г.
изпълнение
12 527
30 128
8 903
14 202
50 434
93 199

%
86
88
52
473
91
108

През периода на двегодишното приложение на кредитния план се постигнаха значителни
успехи в подобрение техниката на кредитното планиране, като се ползува богатия съветски опит
в тази насока.
Постигнаха се добри резултати по отношение определянето на реалните нужди от кредит
на предприятията, като се постигна по-пълно свързване на кредитния план с плановете за производство и движението на стоково-материалните ценности на предприятията.
Чрез кредитното планиране и новите форми на краткосрочно кредитиране се тръгна по пътя на осъществяване на контрола чрез лева за изпълнение производствените програми и задачи,
поставени на отделните стопански предприятия.
Постигна се по-пълно и задълбочено анализиране както на даваните направо от предприятията кредитни заявки, така и на събираните кредитни заявки направо от министерствата и ведомствата за всички подчинени им предприятия.
Трябва да се отбележат и постигнатите резултати чрез планирането на кредитите по пътя
на по-бързото и успешно ликвидиране на индивидуалните заеми и ликвидационни сметки, останали от преди преустройствата на банковата система. В тази насока кредитният план поставя всяко
тримесечие пред работниците от кредита нови задачи и мобилизира техните усилия за изпълнението им.
Постигнаха се резултати и в по-пълното и правилно планиране на източниците на банкови
средства.
Досегашните постижения, обаче, по отношение на съставянето, изпълнението и контрола
по кредитния план са недостатъчни. Необходимо е още по-задълбочено да се ползува съветския
опит и да се направят още по-големи подобрения в областта на кредитното планиране.
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Такива предстоящи задачи са:
Кредитните нужди на предприятията да се определят строго съобразно с плановете за движението на стоково-материалните ценности при същите, за което движение те трябва да дават,
преди настъпването на всяко тримесечие, сведения на Банката.
Нуждата от заемни средства на стокооборота трябва още по-пълно да се съчетава с плановете за стокооборота, спуснати на предприятията и определената в дни обращаемост на стоките.
Необходимо е да се подобри техниката на спускането и ползуването на кредитните лимити,
като се установи и по-пълна отчетност по изпълнението на кредитния план по отрасли, министерства и ведомства и видове заеми.
Една от основните трудности, съпътствуваща кредитното планиране, е, че се закъснява със
спускането на производствените и др. планове на предприятията. Тези планове са основата, върху която кредитният план на Банката, съобразно възложените с плана на предприятието задачи,
предвиждат недостигащите на последното средства, като се имат предвид собствените такива.
Липсата на тези планове в предприятията принуждава банката да съставя своя кредитен план по
проекто-плановете, а често и по предвиждания, тъй като липсват и проекто-планове. Това обстоятелство, вследствие на настъпили по-късно промени в проекто-плановете на предприятията, създава разрив между плановете на предприятията и кредитния план на Банката, което се отразява и
върху изпълнението на самия кредитен план.
ЦДА, ф. 132, оп. 8, а.е. 25в, л. 1–7. Оригинал. Машинопис.

№ 227
ПИСМО ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА ДО БНБ СЪС СВЕДЕНИЯ ЗА
ПОЕМАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗАГУБИТЕ ОТ ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 1948 Г. И 1949 Г. И ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ВЗАИМНАТА ИМ ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ
София, 25 ноември 1950 г.
ТВЪРДЕ БЪРЗО! ПОВЕРИТЕЛНО!
МИНИСТЕРСТВО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА
Финансово-счетоводен отдел
№ I-1-п-12638
25.ХI.1950 година
С о ф и я.
ДО
Б. Н. Банка
Дир. Промишлен кредит
Т У К
I. ОТНОСНО: Приемане от бюджета на държавата реализираните загуби през 1948 и 1949 год. и държавните индустриални предприятия.
На № И-VI-7362С Министерско постановление № П-2561 от 2.Х.1950 год. реализираните загуби през 1948
и 1949 година от държавните индустриални предприятия се поемат от бюджета на държавата.
За всяко обединение прилагаме към настоящето списък на подведомствените му предприятия, с обозначение на призната от Министерския съвет сума за реализирана загуба.
Обединенията, които имат такива предприятия, да уведомят същите, че предстои покриването на тези загуби в най-скоро време, чрез Министерството. Губещите предприятия от своя страна да уведомят съответния банков клон, за да не им се прави пречки при кредитирането.
II. ОТНОСНО: непредставени сведения за ликвидиране на взаимната задлъжнялост.
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Все още има обединения, които не са представили сведение в Министерството за уреждане
на взаимната задлъжнялост между подчинените им предприятия, която се урежда съгласно
окр[ъжно] № 363 на Българска народна банка (Д. в. бр. 118/[1]950 г.).
Съгласно окръжно № I-445702/19.IХ.[1]950 г. раздел II на Министерството, обединенията
трябваше да представят към 9-месечието отчети сведение за взаимната задлъжнялост.
Обединенията, неизпълнили до сега това наше нареждане, да сторят това незабавно, за да
не става нужда да бъдат глобявани директорите и главните счетоводители на нередовните обединения.
ПОМ. М И Н И С Т Ъ Р: /п/ К. Маджиров/
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: /п/ К. Белчев/
Верно,
съветник:
д-р Ив. Бакаливанов
ЦДА, ф. 132, оп. 8, а.е. 29, л. 19. Оригинал. Машинопис

№ 228
ПИСМО ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И БНБ С
ПРИЛОЖЕН ТЕКСТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № П-193 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 1951 Г. ЗА
ОДОБРЯВАНЕ НА КРЕДИТНИЯ И КАСОВИЯ ПЛАН НА БНБ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
1951 Г., И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМИ ОТ БНБ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ
ОБЕДИНЕНИЯ „СТРОИТЕЛНА КЕРАМИКА“ И „МАШИНОСТРОЕНЕ“ И НА АПТЕЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ
София, след 22 февруари 1951 г.
Поверително
До Министерство
на финансите

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
На № П-254/9.II.1951 година
екз. № 2
Копие:

Българска народна банка
Държавна планова комисия

П-193-то постановление на Министерския
съвет, взето в заседанието му от
22.II.1951 година.1. Одобрява се общия кредитен план на Българска народна банка за I-то тримесечие на
1951 год., съгласно приложената таблица № 1.
2. Одобрява се касовия план на Българска народна банка за I-то тримесечие на 1951 год.,
съгласно приложената таблица № 2.
3. Задължава се М[инистерст]вото на финансите до 25.III.1951 год. да внесе в Министерския съвет предложение за утвърждаване нормативите за оборотните средства на предприятията за
1951 год.
4. Прави се бележка на Управителя на Българска народна банка – др. Ат. Мечкаров*, че е
допустнал да се кредитират предприятия, които приключват с загуба и такива, които по някои свои
дейности реализират загуби или не изпълняват разпорежданията на министерските постановления,
като:
а) Д[ържавно] С[топанско] П[редприятие] „Топливо“, което работи с загуба, ДСП „Месоцентрала“, което от някои свои дейности реализира загуби и др.;
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б) предприятия под М[инистерст]вото на народното здраве, което не е изпълнило в определения срок – 10.ХI.1950 г. т. 6 от Министерско Постановление № 2681/25.Х.1950 година.
5. Задължава се Българска народна банка:
а) да отпустне на Аптечното управление при М[инистерст]вото на народното здраве заем в
размер на 150 милиона лева под формата на вътрешно квартално напрежение с краен срок за издължаване – 30.III.1951 год.;
б) да отпустне на Д[ържавно] И[ндустриално] О[бединение] „Строителна керамика“ заем в
размер на 100 000 000 лева срещу материално обезпечение, като последното трябва да сведе задълженията си към края на тримесечието до размера на определения му лимит;
в) да отпуща на ДИО „Машиностроене“ необходимите оборотни средства в размер на сегашното му задължение, като последното трябва до края на тримесечието да сведе задължението
си до размер на определения му лимит.
6. Задължават се М[инистерст]вото на вътрешната търговия и ЦКС да организират препращането на задържаните в кооперациите стоки повече от 6 месеца, поради липса на пласмент, в
други населени места, където има нужда от такива стоки.
7. Задължава се Министерството на земеделието да уреди закупуването и изплащането на
резервните части, произвеждани от държавните производствени предприятия при Д[ържавните]
М[ашинно-] Т[ракторни] С[танции], в срок най-късно 15 дни от окончателното им изготвяне.
8. Задължават се ЦКС и другите кооперативни организации да наберат собствени оборотни средства за търговската си дейност, като I-то тримесечие на 1951 год. наберат 1 ј% от общо
необходимите им оборотни средства за тая дейност, а през цялата година 5%.
9. Задължават се М[инистерст]вото на промишлеността и М[инистерст]вото на вътрешната търговия с участие на представител на Българска народна банка да изготвят и представят найкъсно до 25.III.1951 г. за одобрение от Министерския съвет предложение, къде да се задържа готовата продукция, представляваща сезонен запас и за уреждане начина на кредитирането є.
10. Назначава се Правителствена комисия в състав: Председателят на Държавна планова
комисия – др. Карло Луканов, Министърът на финансите – др. Кирил Лазаров, Министърът на
промишлеността – др. Антон Югов, Министърът на вътрешната търговия – др. Пело Пеловски и
Управителят на Българска народна банка – др. Атанас Мечкаров, която в срок до 15.III.1951 г. да
проучи причините за несвоевременното изкупуване на готовата продукция от предприятията на
М[инистерст]вото на промишлеността и внесе предложение в Министерския съвет за мерките, които трябва да се вземат за пласмента на същата продукция.
11. Отменя се министерско постановление № 2046/1950 г., като Българската народна банка се освобождава от задължението да кредитира керамичните предприятия в размер на 80% от
стойността на задържаната готова продукция.
12. Кредитният резерв се предоставя за използуване по разпореждане на Българска народна банка.За ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Вл. Поптомов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: /п/ Ат. Войнов
Вярно,
Н-К ОТДЕЛ ПО ПРОТОКОЛИТЕ И РЕШЕНИЯТА:
Екз. № 2
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Строго-поверително

ТАБЛИЦА №1
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно у[правле]ние
Планова икономическа дирекция
№ И-ХХ-80
ОБЩ КРЕДИТЕН ПЛАН
за I-то тримесечие на 1951 година
Актив (в милиони лева)
Насочване на източниците

общо запланиран
остатък на
31.ХII.1950 г.

фактически
остатък на
30.ХI.1950 г.

запланиран
остатък на
31.III.1951 г.

23 979
8 621
3 119
1 910
15 338
25
82 530
2 326
2 169
42
125
70
498
5 291
39 891
4 000
1 973
–––––––
141 907
17 615
7 000
15 554
2 737
67 858
250 511
69 916
1 064

23 352
11 010
2 984
2 096
21 220
26
42 320
1 924
2 631
50
8
295
1 740
97
110
4 809
40 549
1 366
1 459
–––––––
157 946
18 147
5 677
9 743
3 188
87 060
302 161
78 818
1 755
-

20 480
9 181
2 579
2 450
21 240
28
28 985
2 186
2 425
38
105
2 294
3 250
100
5 871
35 470
3 500
1 767
––––––
141 949
16 394
5 600
15 267
2 725
67 898
194 926
68 325
485
5 000

–––––––
574 162

–––––––664 495

6 000
––––––
524 569

А. К р е д и т и
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

М-во на промишлеността
М-во на земеделието
М-во на горите
М-во на електр. и мелиорациите
М-во на външната търговия
М-во на вътрешните работи
М-во на вътр. търговия
М-во на транспорта
М-во на народното здраве
М-во на народна отбрана
М-во на народна просвета
М-во на комунално с-во
Министерски съвет
У-ние държ. снабд. и държ. резерв
Комитет за физк. и спорт
КНИК
Народни съвети
Кооперации
Трудово-кооп. земед. с-ва
Други ведомства

I. В-ко м-ва и др. ведомства
II. Заеми на ч. пред. и лица разни
III. Заеми с/у докум. на път
IV. Заеми на кред. и влог. инст.
V. Просрочени вземания
VI. Сметки на държавата
Б. С/ки на междукл. операции
В. Други активи
Г. Резултатни сметки
Д. Кредитен резерв
Е. Рез. за кред. търгов. организ.
на дребно за разликите от
високонорм. цени
В с и ч к о:

Пасив (в милиони лева)
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Източници

Собствени средства
Сметки за плащане
Текущи сметки
Индивидуална спестовност
Държавни бюджетни
средства
VI.
Средства на кр. и влог. инст.
VII. Сметки на междукл.
операции
VIII. Други пасиви
IХ.
Резултатни сметки

запланиран
остатък на
31.ХII.1950 г.

фактически
остатък на
30.ХI.1950 г.

запланиран
остатък на
31.III.1951 г.

14 867
32 191
12 517
56 646

14 970
31 248
11 354
53 567

15 128
31 250
11 542
53 000

47 320
33 451

83 314
36 884

58 736
38 352

260 146
116 224
800
––––––––
574 162

307 413
120 818
4 927
–––––––664 495

205 918
109 317
1 326
–––––––524 569

I.
II.
III.
IV.
V.
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА –
Директор: /п/ Г. Попов
Управител: /п/ Ат. Мечкаров
[Върху таблицата – надписи:]
Получено от др. директор Попов на 26.II.1951 г.
[- - -]
одобрен с пост[ановление] П-193 на Мин[истерския] съвет от 22.II.1951 г.

ЦДА, ф. 132, оп. 8, а.е. 25, (неномерирана). Копие. 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 Българската земеделска и кооперативна банка. Участва в комисията за изготвяне на законопроект за национализация на банките и за създаване на Българска инвестиционна банка. Назначен през 1947 г. за председател 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 извършва въз основа на касови и кредитни планове, съставени в съответствие с утвърдените от Министерския 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“.
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№ 229
ПИСМО ОТ БНБ ДО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ СПИРТЕН МОНОПОЛ И ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА ДОСТАВКИТЕ И ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ С ИСКАНЕ ЗА
УРЕЖДАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ СПИРТЕН МОНОПОЛ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЗА
ДА НЕ БЪДЕ СПРЯНО КРЕДИТИРАНЕТО МУ
София, 9 март 1951 г.
Дирекция Промишлен кредит
4537
До
ДЪРЖАВЕН СПИРТЕН МОНОПОЛ
Главна дирекция
Т У К
Ул. „Лавеле“, 19
Копие: М[ИНИСТЕРСТ]ВО НА ДОСТАВКИТЕ
и ХРАНИТ[ЕЛНАТА] ПРОМИШЛЕНОСТ
Отдел Финансово-счетоводен
Т У К
Другари,
Съгласно постановлението на Министерския съвет за преустройство на банковата система
от 21.II. т.г., раздел „Г“ Контрол и санкции, упражнявани от Българска народна банка, чл. 41 буква „к“ гласи:
„При приключване тримесечието с извънпланова загуба, Банката предупреждава предприятието, че ще прекрати кредитирането му, ако не преустанови да работи със загуба.
Ако висшестоящата организация на предприятието представи на банката одобрен от нея
план за отстраняване причините на загубите и за възстановяване отклонените в загуба средства,
кредитирането може да продължи през течение на тримесечието. В случая заемите не могат да се
използуват за покриване загубите. След изтичане на тримесечния срок, ако предприятието продължи да работи със загуба, банката преустановява кредитирането до възстановяване на загубите
от собствени средства“.
По предварителни сведения за изтеклата 1950 г. е приключило със загуба предприятието
Държавен спиртен монопол – гр. Велико Търново.
Молим, вземете акт от горното постановление и представете до 15.III. т.г. план за уреждане тия загуби, както и загубите на други предприятия, ако има такива.
Ако не представите в срок плана за уреждане на загубите, банката ще бъде принудена да
прибегне до прилагане на кредитни санкции и евентуално спиране на кредитирането.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
За реф. ръковод.:
Директор:
Р. Райкова
ЦДА, ф. 132, оп. 8, а.е. 29, л. 433–434. Оригинал. Машинопис

В. Василев
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№ 230
ПИСМО ОТ КЛОНА НА БНБ В ЯМБОЛ ДО ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ СЪС
СВЕДЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЗАВОД
„АНГЕЛ ВЪЛЕВ“ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЧИНЕНАТА МУ ОТ НАВОДНЕНИЕ И
НЕПОКРИТА ЗАГУБА ОТ 6 150 000 ЛЕВА
Ямбол, 20 март 1951 г.
Поверително
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Ямболски клон
№ 2423
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Дирекция „Промишлен кредит“
София.
На № 4434/7.III. т.г.
Другари,
В отговор на писмото Ви под горния нумер, Ви съобщаваме следното:
Д. И. О. „Химическа индустрия“ с писмото си № 30928 от 1.ХII.1949 година, отправено до
Българската народна банка, централно управление, търг[овски] и индустриален кредит, с копие до
клона ни, ни уведомява, че е направило постъпки пред Министерството на промишлеността и това на Финансите за отпускане на субсидии за покриване на загубата в размер на 6.150.000 лв.,
причинена от наводнението, станало през месец август 1949 година, на Д. И. П. „инж. П. Данчев“
(сега Държ[авен] химически завод „Ангел Вълев“).
Същевременно в клона Ямбол също през 1949 г. е постъпила и молба от същото предприятие за отпускане заем в горния размер, до разрешаване въпроса за отпущане на въпросната субсидия.
Централното управление на банката, отдел „Търговски и индустриален кредит“ с писмото
си № 21 422 от 29.ХII.[1]949 г. уведомява клона ни, че кредита в размер на 6.150.000 лева, срещу
евентуално отпущане на субсидия за покриване на нанесените загуби на предприятието от наводнението, не може да се разреши. Въз основа на горното писмо на централното управление на Банката клонът ни с писмо № 20 от 4.I.1950 г. уведомява химическия завод за отказа на искания кредит.
Предприятието е приключило 1949 година със загуба в размер на 1.791.000 лева, като в
с[мет]ката „Загуби и печалби“, партида – Загуби от стихийни бедствия – е отнесло пълния размер
на загубата, причинена от наводнението през същата година.
В крайна сметка се получава, че предприятието е отклонило оборотни средства за покриване на загуби за изтеклата година, а специално удобрена сума за реализираната загуба няма.
За сведение Ви съобщаваме, че предприятието на 31.ХII.1950 г. приключи с печалба в размер на 8.385.000 лева.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Ямболски клон
Н[ачални]к служба:
Директор:
ЦДА, ф. 132, оп. 8, а.е. 29, л. 144. Оригинал. Машинопис
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№ 231
ЗАПИСКИ ОТ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ РАЙКО ДАМЯНОВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ С МНЕНИЕ ЗА
ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ КИРИЛ ЛАЗАРОВ
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА БНБ ВЪВ
ВРЪЗКА С ЛИКВИДИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА Є И ЗА НАКАЗАНИЯТА ЗА НАРУШАВАНЕ НА
РАЗПОРЕЖДАНИЯТА ПО ДЕЙНОСТТА НА БАНКАТА
София, след 15 май 1951 г.
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ЗАПИСКА
ОТ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Райко Дамянов
По доклад № 519 от 15.V.1951 год.
Минист[ъ]ра на финансите
на .................................... Вх. № 8-76
Председателя на БНБанка

Другарю Министър Председател,
Минист[ъ]ра на финансите др. Кирил Лазаров и Председателя на Българска народна банка
др. Ат. Мечкаров с доклад № 519/15.V.1951 година предлагат да се одобри Указ за правата на
Българска народна банка в връзка с ликвидиране на вземанията є и наказанията за нарушаване
правителствените разпореждания по дейността на банката.
В самия проекто-указ са указани начините, при които банката се снабдява с изпълнителни
листове по своите вземания и документите, въз основа на които се извършва това.
В чл. 2 на същия е предвидено да не се допуска прехвърлянето или учредяването на вещни
права върху недвижими имоти, ако на нотариуса не бъде представено свидетелство от Българска
народна банка, че прехвърлителят нема задължения към нея. С това се цели да се предпазят интересите на банката като кредитор и осигури събирането на раздадените заеми.
От голямо значение е запазване отговорността на поръчителите по вземанията на Българска народна банка, което се осъществява с чл. 3 от проекто-указа. В него се предвижда разпорежданията на чл. 147 от закона за задълженията и договорите да не се отнасят до вземанията на банката. С уреждането на този въпрос ще се избегне протестирането на голяма част от банковия портфейл, който е просрочил и за който на 30.VI. т.г. изтича давностния срок.
В указа се предвиждат и известни санкции за нарушаване на 218 постановление на Министерския съвет и ЦК на БКП относно преустройството на банковата система и др. наредби, уреждащи дейността на БНБанка. За извършени нарушения дава се право на Председателя на банката
да налага глоби, които глоби от 5 000 лв. нагоре подлежат на обжалване.
Накрая се предвижда освобождаването на БН Банка от заплащане на данъци и гербов
налог.
В чл. 12 от проекто-указа се предвижда и начина по учредяване залозите в полза на банката.
За да се избегне едновременното съществувание и действие на устава и закона за банките,
в проекто-указа се предвижда отменяване на редица членове от закона, които засегат дейността на
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банката.
Взето бе мнението на Държавна планова комисия и Президиума на Народното събрание по
доклада.
Държавната планова комисия не прави бележки по проекто-указа.
Президиума на Народното събрание предлага в края на глава I от проекта да се създаде нов
текст, който да указва, че разпорежданията на тази глава се прилагат само за вземанията, възникнали в полза на банката, до деня на обнародване 218 постановление на Министерския съвет, с което може да се обоснове предвиденото в проекто-указа изключение от общия режим на поръчителството и ипотеките, предвидени в закона за задълженията и договорите.
Предложението не би следвало да се възприеме поради това, че съгласно горното постановление банката за в бъдеще индивидуални кредити срещу поръчители не ще раздава, вследствие
на което това ограничение се явява излишно.
При това положение изказвам мнение да се приеме проекто-указа и Бюрото на Министерския съвет да одобри приложеното проекто-постановление.
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
Р. Дамянов
Зав. група: М. Михов
ЦДА, ф. 136, оп. 7, а.е. 361, л. 9–10. Оригинал. Машинопис.

№ 232
ПИСМО ОТ ДЪРЖАВНОТО МИННО ОБЕДИНЕНИЕ „ВЪГЛИЩА“ ДО БНБ СЪС СВЕДЕНИЯ ЗА
ВЪЗСТАНОВЕНИТЕ ОТ ИЗРАВНИТЕЛНИЯ ФОНД НА ЦЕНИТЕ ЗАГУБИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЕДИНЕНИЕТО
София, 16 май 1951 г.
София, 16.V.1951 г.
ул. Граф Игнатиев № 10
ДЪРЖАВНО МИННО ОБЕДИНЕНИЕ
„ВЪГЛИЩА“
№ 7636
ДО
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление –
Дирекция Промишлен кредит
Т У К.
На № 9234/30.IV.1951 г.
Съобщаваме Ви, че всички наши предприятия, които по финансовия отчет за 1950 г. имаха
планирани загуби, възстановиха от Изравнителния фонд на цените при Министерството на финансите загубите си, включително и мина „Бобов Дол“, която сочите в писмото си № 4538/9.III.1951 г.
Обединението е взело мерки, за да не се допуснат свръхпланови загуби по финансовия
план за 1951 г.
Даваме Ви по-долу сведение за балансовия резултат към 31.III.1951 г. на предприятията ни
с планова загуба по фин[ансовия] плана за първото тримесечие за 1951 г., сравнени с плана:
загуба по плана
хил. лева

По отчета загуба
хил. лева
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мина
„
„
„
„
„
„

Бобов Дол ..............
Пирин ...................
Антрацитни мини ....
Твърдица ...............
Николаево ..............
Черно Море ............
Чумерна .................

19.527
14.930
2.000
2.500
16.903
28.484
10.735
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18.745
12.650
1.555
1.475
10.303
9.248
138

От тези данни се вижда, че нито едно наше предприятие не е приключило с свръх планова
загуба, а има предприятия, които при планова загуба са реализирали печалба, което показва, че
както от Д. М. О. „Въглища“, така и от самите предприятия се води упорита и системна борба за
снижение себестойността и подобрение качеството за намаление плановите загуби и не допускане
свръх планови загуби.
Молим да си вземете бележка от горното и наредите на клоновете Ви, да не правят спънки по
кредитиране на предприятията ни. Нека се има предвид, че загубите за първото тримесечие са възстановени с вноски от бюджета на държавата почти напълно и ще бъдат напълно възстановени.
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Д. Драгомански

,ГЛ. ДИРЕКТОР:
[- - -]
/Н. Матев/

ЦДА, ф. 132, оп. 8, а.е. 29, л. 442. Оригинал. Машинопис

№ 233
ПИСМО ОТ КЛОНС НА БНБ В ДИМИТРОВГРАД ДО ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ
СЪС СВЕДЕНИЯ ЗА ПРИЧИНИТЕ ЗА ЗАГУБАТА НА ДЪРЖАВНИЯ ЦИМЕНТОВ ЗАВОД
„ВУЛКАН“ В РАЗМЕР НА 9 322 000 ЛЕВА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1951 Г.
Димитровград, 19 май 1951 г.
Поверително
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Димитровградски клон
№ 2035

гр. Димитровград, 19 Май 1951 г.
До БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Дирекция „Промишлен кредит“
С О Ф И Я.

Другари,
В изпълнение на дадените ни нареждания с обяснителна записка, приложена към лимитното Ви разпореждане № И-VI.2600 от 27.IV. т.г., дължим да доведем до знанието Ви, че в района на
клона ни през първото тримесечие на 1951 год. предприятието Д. Ц. Завод „Вулкан“ е приключило с загуба в размер на 9.322.000 лева.
Причините за реализиране на тази загуба са:
1. Цената на цимента е по-ниска от разноските – производствени и търговски. Миналата година тази разлика се е заплащала от изравнителния фонд на цените, който сега е закрит.
2. Поради не изпълнение плана за продажбата на етернитови изделия. От началото на годината до сега нямат пласмент на етернитови изделия поради некомплектованост на същите – липсват им гумени уплътнители, за производството на които се правят проби в каучуковите фабрики
„Зебра“ и „Сила“. Вноските към висшестоящата организация за тези изделия са направени, понеже се начисляват на базата на заплануваната продажба.
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Искали сме план от висшестоящата организация за покриване на реализираната загуба и
сме предупредили предприятието, че ако продължава да работи с загуба и през второто тримесечие, ще спрем кредитирането му съгл[асно] точка 41 буква „к“ на 218-то Министерско Постановление.
С Поздрави:
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Кр. Инспектор:
Директор:
[- - -]
[- - -]
ЦДА, ф. 132, оп. 8, а.е. 29, л. 486. Оригинал. Машинопис

№ 234
ПИСМО ОТ КЛОНА НА БНБ ЧЕПЕЛАРЕ ДО ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ
СЪС СВЕДЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНОТО
ПРЕДПРИЯТИЕ „ВОДОПАД“ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАГУБАТА МУ В РАЗМЕР НА 1 200 000
ЛЕВА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1951 Г.
Чепеларе, 19 май 1951 г.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Чепеларски клон
№ 1193

с. Чепеларе, 19 май 1951 г.
До БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Дирекция „Промишлен кредит“
С О Ф И Я.

На № 10216 от 16 т.м.
Другари,
В изпълнение предписанието под отсрещния №, донасяме Ви, че в района на клона ни има
само едно индустриално предприятие „Водопад“, което е приключило първото тримесечие със загуба повече от 1.200.000 лева, но точното число не може да ни се съобщи, тъй като в предприятието не можаха да намерят документи по приключването.
Във връзка със снетия лимит, още в същия ден на получаването му с № 1036/3 т.м., уведомихме предприятието, като му изпратихме даже и едната записка с изрично нареждане да ни се съобщи резултата за тримесечието. Предприятието, обаче, и до днес не ни е дало сведение, вследствие на което и ние закъснехме с отговора си.
Тъй като в настоящия момент директорът и главният счетоводител на предприятието са в
София и са се явили или ще се явят при Вас за искане увеличение на лимита, донасяме Ви съвсем
на кратко следното:
1) Предприятието е в постоянно финансово затруднение;
2) Понастоящем предприятието ползва обикновен кредит 34.000.000 лева и срещу документи на път лв. 10.000.000 или общо 44.000.000 лева.
3) покритието на ползвания кредит е под 50% (справка наше писмо № 1067/8.V. т.г.)
4) Лимитът за второто тримесечие е 26.000.000 лева.
5) Предприятието има отклонени средства 12.000.000 лева и задържана непласируема или
мъчно пласируема продукция (мебели, амбалаж за консервната индустрия, пружини – за пружините се върши кръстосан превоз и др.) около 10.000.000 лв., или почти целият лимит е отклонен в
некредитируеми пера, вследствие на което именно се дължи и финансовото му затруднение, а не в
липса на достатъчен кредит.
6) В предприятието съществува още тенденцията за неоправдани разширения без оглед на
перспективите – стабилизиране производството, насищане на пазаря, далечен пазар и пр.
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7) Ходатайствуваме да се спустне допълнителен лимит лева 4.000.000, за да стане общо
30.000.000 лева, колкото беше и за I-то тримесечие.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
= Чепеларски клон =
Контрольор:
Директор:
Л. Оцетов
Дим. Черпоков
ЦДА, ф. 132, оп. 8, а.е. 29, л. 597. Оригинал. Машинопис

№ 235
ПИСМО ОТ КЛОНА НА БНБ В РУСЕ ДО ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА
БНБ ЗА ТРУДНОСТИТЕ ПО ЛИКВИДИРАНЕ НА ВЗАИМНАТА
ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
Русе, 16 юни 1951 г.
ПОВЕРИТЕЛНО
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РУСЕНСКИ КЛОН
№ 784

РУСЕ, 16 Юний 1951 год.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно Управление
Дирекция „Промишлен кредит“
София

Другари,
Съгласно окръжно писмо № 9506 от 5 Май т.г. следваше до 5 Юний т.г. да представим сведения по таблица обр. 3 от наше окръжно № 363/1950 год. Това не можем да направим до днес поради обстоятелството, че болшинството от предприятията не изпълниха разпорежданията на цитираното окръжно и в продължения срок до 31 Май т.г.
Покрай известна немарливост, която показаха предприятията по ликвидиране на взаимната
им задлъжнялост, немарливост, която нашите кредитни инспектори се мъчиха да парират чрез постоянни напомняния, обследване на хода на работата по оточняване вземанията и задълженията,
правене на проверки по книгите на предприятията, трябва да изтъкнем и съществените пречки, на
които се натъкнаха предприятията при ликвидацията на взаимната им задлъжнялост.
Указа се, че за голям брой задължения не се получиха указания и извлечения от страна на
кредиторите. Много предприятия, по наши указания, с отделни писма напомниха на своите кредитори за вземанията им и настояваха да им се изпратят извлечения за оточняване, но и това в много случаи не помогна. Така напр[имер] Керамична фабрика „Труд“ – Русе, имаше към 31 Май т.г.
9 кредитора, които въпреки отправените им писма за изпращане на извлечения, не са се обадили.
Сега ние от наша страна отправихме нови писма с копие до банката на кредитора, като настояваме пред последната да потърси лична отговорност и да следи за изпращането на извлечението.
Голяма мудност показаха предприятията при движението на преписките по оточняване особено с провинцията. Това се обяснява с известна претрупаност в счетоводствата, че се налагало да
се правят справки за минали години, да се правят справки с „Деспред“, което, до влизането в сила на
Наредбата за плащанията, служеше като втора банка на много предприятия. Много често явление е
за теглен рамбирс [рамбурс] чрез „Деспред“ предприятията да водят като длъжници съответните
клиенти, а се указва, че сумата е платена на „Деспред“, а последният не се е отчел правилно и пр.
Налага се оточняване на сметните отношения от преди национализацията, където се явяват
много големи различия. Много мъчнотии се създават при оточняване на сметните отношения на
оедрените предприятия, където приемането в почти всички случаи е ставало набързо, без критичен
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анализ на балансите, а някъде без получаване даже и на регистрите и архивите на предприятията.
Така напр. Каучукова ф[абри]ка „Етернит“ е приела Д. И. П. „Пантера“ от с. Браклица – Поповско, с маса не уредени сметни отношения, а сега не е в състояние да изпрати извлечения, да прави
справки.
Няма още едно ясно становище по уреждането на задълженията от преди национализацията. Въпреки заповедта на М[инистерст]во на финансите, че държавните предприятия могат да
уреждат задължения от преди национализацията към други държавни предприятия, даже и частни
лица трудови елементи, поради не приемането още на нарочните баланси, много обединения не дават съгласието си за такова уреждане.
Съществуват по места и задължения с инвестиционна цел, за които също няма указания по
какъв начин ще се ликвидират.
Приложен[о] към настоящето си ви изпращаме сведение по обединения и централа
[централи] за направеното от всяко предприятие в изпълнение на разпоредбите по наше окръжно
№ 363 към днешна дата.
Молим да ни уведомите ще можем ли да отпускаме специални заеми по реда на цитираното окръжно и след крайния срок – 31 Май т.г. и режима за тия заеми в връзка с предстоящото приложение на 218-то Министерско Постановление.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Русенски клон
Поддиректор
Директор
[- - -]
[- - -]
Приложение: 1 сведение.
ЦДА, ф. 132, оп. 8, а.е. 28, л. 18. Оригинал. Машинопис

№ 236
СВЕДЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНОТО ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ
ЦЕННОСТИ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКЛАДА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА
ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ Д. ДИЧЕВ
София, преди 3 юли 1951 г.

СВЕДЕНИЕ
За незаконното изразходване на паричните средства и материални ценности от предприятия, учреждения и организации на брой 263 на основание материалите от ревизиите и проверките,
извършени от Комисията за държавен контрол.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Преразход на материали ......................................................................................
Застояли материали и презапасяване с такива ...................................................
Развалени и унищожени стоково-материални ценности ...................................
Лошо съхраняване на стоково-материални ценности ................................... ....
Загуби от брак и лошо производство ..................................................................
Загуби от лошо строителство ..............................................................................
Установени липси на стоково-материални ценности ........................................
Раздадени безплатно стоки и материали ............................................................
Продадени по костуема стойност стоки и материали ........................................
Продадени без формалности и срещу обмяна стоки и материали ....................
Отклонени стоково-материални ценности за друго,
а не според предназначение ................................................................................

143,778,042.
264,547,174.
7,380,640.
166,055,304.
324,864,345.
71,816,260.
30,156,942.
12,360.
1,229,713.
7,540,284.
5,591,940.
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12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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Раздадени хранителни материали на служители от предназначените за обществено хранене и на работници за неотработено време ...........
...............................................................................................................................
2,292,099
Раздадени материали от складовете за временно ползуване и
които вече не могат да се съберат ......................................................................
27,706,057.
Преразход на фонда на работната заплата .........................................................
358,195,683.
Нарушение на щатната дисциплина чл. 9 и 10 от 6-то пост. .............................
18,902,039.
Нарушение на чл. 6 от Закона за щатните таблици и др. без ценз ...................
457,873.
Нарушение при заплащане на високо квалифициран труд ...............................
406,160.
Неправилно изплатена премия за изпълнение на плана ....................................
608,813.
Отклонени суми от предназначението им в капиталовложения
(инвестиции) .........................................................................................................
123,375,859.
Отклонени суми от предназначението им в други разходи ...............................
2,602,287.
Оскъпено строителство поради влагане на по-скъп материал ..........................
5,183,804.
Оскъпено строителство поради незаконни разходи: оскъпени
ситуации, неверни цени, надписвания на разходи и др. и неизползуван
капацитет на машините ........................................................................................
27,532,889.
Дефицит в касата на отчетници и подотчетни лица ...........................................
3,634,768.
Установени наличности в касата над определения лимит и невнесени
заплати след 5 дни от изплащането им ...............................................................
873,104.
Нарушение на наредбата за отпускане аванси на служители
и подотчетни лица и др. .......................................................................................
80,346,911.
Нарушение на бюджетната дисциплина невнесени на приход
суми по бюджета ..................................................................................................
1,238,187.
Несъбрани такси за лекуване на болни ..............................................................
5,195,755.
Несъбрани суми от изравнителния фонд и раздадени суми
безвъзмездно от бившата БЗКБ на служители ..................................................
2,524,700,000.
Отклонени суми от БНБ „Кооперативен кредит“ в кредитиране
на кооп. .................................................................................................................
551,261,000
Невнесени отчисления от печалбата на ДСП „Балкантурист“
от 1948 и 1949 год. ...............................................................................................
86,603,135.
Превишени запланувани суми за лихви от 6 предприятия към
М-во на външна търговия ....................................................................................
128,692,000.
Преразходи на търговско-финансовите планове за канцеларски
материали, командировки, лек транспорт и др. ..................................................
25,616,769.
Закупени недоброкачествени хранителни материали и понесена загуба
и закупени на по-висока цена .............................................................................
1,038,148.
Изразходвани суми незаконно за обеди за допълнителни
възнаграждения, опрощавания на суми и др. на служители .............................
1,381,980.
Отпуснато безплатно облекло в повече от предвиденото с
окр. № 9428/21.ХI.48 г. и 9362/4.ХI.49 г. на М-во на финансите .....................
943,853
Нарушение на чл. 39 от Закона за банките – стоково кредитиране
при предприятията ...............................................................................................
4,960,000,000
Извършени преразходи на общо строителните и общо управит.
разноски на язовир „Росица“ ..............................................................................
40,815,635.
–––––––––––––––––––––––––––– ............ ––––––––––
Всичко лева ...........................................
10,002,578,212

НН
ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 1368, л. 90–91. Оригинал. Машинопис.
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№ 237
ЗАПИСКА ОТ КИРИЛ НЕСТОРОВ ДО ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП ВЪЛКО
ЧЕРВЕНКОВ С БЕЛЕЖКИ И МНЕНИЯ ПО ДОКЛАДА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
НА ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ Д. ДИЧЕВ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕЖИМ НА ИКОНОМИИ НА
СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЦЕННОСТИ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ДЪРЖАВНИТЕ И
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
София, 3 юли 1951 г.
Другарю Червенков,
Председателят на Комисията за държавен контрол др. Димо Дичев е внесъл доклад, относно провеждането режим на икономии на стоково-материални ценности и парични средства от държавните и обществени организации и предприятия.
В доклада са отразени данните от извършените проверки от Комисията за държавен контрол през 1950 година и първото тримесечие на 1951 година в 263 предприятия, строителни обекти и учреждения, числящи се към 17 министерства и две обществени организации, в които били
установени разхищения под най-различни форми – липси, преразход на материали и средства, дефицити, загуби, застояли стоки, отклонени от целта, за която са предназначени материали и парични средства, несъбрани суми от Изравнителния фонд на цените, стоково кредитиране между предприятията и други.
Общата сума на незаконно изразходваните парични средства и материални ценности от
проверените от Комисията за държавен контрол учреждения и предприятия възлизала на
10.002.578.212 лв.
В доклада са посочени поименно ревизираните предприятия и учреждения, в които са констатирани нередовностите и имената на виновните длъжностни лица.
Почти за всички посочени в доклада случаи на нередовности, Комисията за държавен контрол е информирвала Министерския съвет, като е внесла във връзка с това 27 доклади, по които са
издадени 15 постановления и 3 разпореждания на Министерския съвет.
Комисията за държавен контрол счита, че без най-строгото и неотклонно провеждане режим на икономии и строга държавна дисциплина е невъзможно построяването на социализма в
страната. А изнесените в доклада данни далеч не отразявали действителния размер на опустошенията в нашето народно стопанство, тъй като са проверени само една много малка част от учрежденията и предприятията у нас.
Въпросът за режима на икономии следвало да се постави на обсъждане пред нашите партийни и държавни ръководители.
За тази цел Комисията за държавен контрол предлага да бъде натоварена комисия в състав:
др. др. Георги Чанков, Георги Дамянов, Карло Луканов, Кирил Лазаров и Димо Дичев, която в
срок да разработи мероприятия, във връзка с провеждането на най-строг режим на икономии, които да се обсъдят и решат от Пленума на ЦК на БКП.
Други предложения в доклада няма.
По мое мнение, действително въпросът за режима на икономии и спазването на най-строга планова и финансова дисциплина е наболял и се налагат специални мерки от страна на Партията и Правителството.
3.VII.1951 г.
Кирил Несторов*
ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 1368, л. 62–64. 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.
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постъпва в спестовно-строителна кооперация „Стопанин“ в София като книговодител, а по-късно работи 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 учредителното 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 заместникминистър на външните работи, след което до 1990 г. е заместник-председател на Централната
контролно-ревизионна комисия на БКП.

№ 238
ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ КИРИЛ ЛАЗАРОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ
АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО
ЧЕРВЕНКОВ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КРЕДИТНИЯ И КАСОВИЯ ПЛАН НА БНБ ЗА ТРЕТОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1951 ГОДИНА
София, 17 юли 1951 г.
Строго поверително
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
другаря ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ
Т У К

ДОКЛАД
от КИРИЛ ЛАЗАРОВ, Министър на финансите
и АТАНАС МЕЧКАРОВ, Председател на Б. Н. Банка
–––––––––––––––––––––
Относно: Одобряване кредитния и касовия планове на Б. Н. Банка за III-то тримесечие на 1951 г.
–––––––––––––––––––––
Другарю Председател,
Приложени, представяме Ви за одобрение проектите на кредитния и касовия планове на
Българската народна банка за III-то тримесечие на 1951 г.
Във връзка с това, считаме за необходимо да обърнем вниманието Ви върху следното:

I. ОТНОСНО КРЕДИТИТЕ
Проектите на кредитния и касовия планове са съставени въз основа на заявките на министерствата и ведомствата и са съгласувани с показателите на Държавния народостопански план за
III-то тримесечие и особено с плановете за промишленото производство, за изкупуването, за стокооборота, за материално-техническото снабдяване и за реализацията на продукцията.
При съставянето проекта на кредитния план е взето под внимание обстоятелството, че на
предприятията ще се дават безвъзмездно от бюджета за попълване нормативите на собствените им
оборотни средства около 21 милиарда лева.
Ако така предвидената сума претърпи известно изменение, то съответно на това ще бъдат
изменени и кредитите на предприятията.
За кредитиране на предприятията под ведомството на Министерството на промишлеността
са предвидени 7.249 мил. лева срещу 18.337 мил. лева предполагаемо изпълнение кам 30 юни т.г.
Намалението от 11.088 мил. лева се дължи на увеличението на собствените оборотни средства на
предприятията.
Намаляват се, също така, кредитите на предприятията под ведомството на Министерството
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на земеделието, главно поради това, че Д[ържавните] З[емеделски] С[топанства] ще реализират
по-голямата част от своята продукция и ще погасят кредитите си.
За кредитиране на стокооборота се предвиждат 24 милиарда лева кръгло срещу 16 милиарда лева към 30 юни т.г. Увеличението се налага поради предвиденото нарастване на стоковите запаси в търговските организации.
На Министерството на доставките и хранителната промишленост са предвидени 47.311 милиона лева срещу 24.494 милиона лева очаквано изпълнение към 30.VI. т.г. Увеличението се дава
главно за изкупуване на селскостопанските произведения.
Увеличени са кредитните лимити също така и на кооперативните организации от 45 146
милиона лева към 30.VI. т.г. на 67.660 милиона лева към 30.IХ. т.г. Увеличението се налага от
нуждите на изкупвателната и търговската дейност на кооперациите.
В проекта на кредитния план е предвидено снижение на индивидуалните заеми през тримесечието с 4 400 милиона лева, което считаме за възможно, поради добрата реколта.
Определените на министерствата и ведомствата кредити са съгласувани със същите, с изключение на някои от тях, за разногласията с които даваме отделна справка.
Тъй като нормативите на собствените оборотни средства на предприятията не са още утвърдени, необходимо е да се разреши на Българската народна банка да определи съвместно с
предприятията ориентировъчни нормативи, по които да работи през тримесечието.

II. ОТНОСНО ИЗТОЧНИЦИТЕ
За индивидуалната спестовност е запланиран остатък към 30.IХ.1951 г. само 3.000 милиона лева, тъй като останалата индивидуална спестовност се предвижда да бъде прехвърлена към Д.
С. Каса. Заедно с прехвърлените към Касата досегашни влогове, предвидено е през тримесечието
индивидуалните такива да се увеличат с 6.000 милиона лева, което при тазгодишната богата реколта е осъществимо.
По текущите сметки на ТКЗС е предвидено увеличение на остатъка в сравнение с плана на
30.VI. т.г. с 8.450 милиона лева, което е съобразено с очакваното по-голямо производство и предвидените за предаване на държавата зърнени храни. Предвидено е също, че част от паричните приходи в ТКЗС ще се задържат за разпределение към края на годината.
По разчетните сметки на предприятията е планирано увеличение от 3.372 милиона лева в
сравнение с плана за 30.VI. т.г. За определяне на това увеличение е взето под внимание неизменното съотношение между кредитните и разчетните сметки през последните четири тримесечия, което е 1:5.
Кредитният план за III-то тримесечие е съставен при твърде голямо напрежение на източниците. В проекто-плана е предвиден кредитен резерв в размер на 5 милиарда лева, който може да
се окаже недостатъчен.
Необходимо е поради това през течение на тримесечието да се води упорита борба за спазване на кредитната дисциплина и увеличение на източниците.
Като Ви докладваме горното, молим, другарю Председател, да внесете в Министерския съвет за обсъждане и приемане на следното

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1. Одобрява се кредитния план на Българската народна банка за III-то тримесечие на
1951 г., съгласно приложената таблица № 1.
2. Одобрява се касовия план на Българската народна банка за III-то тримесечие на 1951 г.,
съгласно приложената таблица № 2.
3. До окончателно определяне нормативите на всички предприятия, разрешава се на Българската народна банка да ги кредитира по ориентировъчни такива.
Разрешава се на Българска народна банка да продължи кредитирането на предприятията до
снабдяването им със собствени оборотни средства от Държавния бюджет.
4. Задължава се Българска народна банка да дава, начиная от м. август т.г., на Министърпредседателя и Министъра на финансите, най-късно 20 дни след изтичане на отчетния период, месечни и тримесечни отчети-обзори за изпълнението на кредитния и касовия планове и платежния
баланс.
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Приложение:
1 бр. кредитен план за III-то трим. 1951 г.
1 бр. касов план за III-то трим. 1951 г.
МИНИСТЪР: /К. Лазаров/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Б. Н. БАНКА /Ат. Мечкаров/
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Строго поверително
Планово-икономическа дирекция
№ И-ХХI-3833

КРЕДИТЕН ПЛАН НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
за III тримесечие на 1951 година
АКТИВ (в милиони лева)
НАСОЧВАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

А. К Р Е Д И Т И
1. Министерски съвет
2. Управл[ение на] държ[авното] снабд[яване]
и държ[авния] рез[ерв]
3. Министерство на промишлеността
4. М[инистерст]во на земеделието
5.
„
„ горите
6.
„
„ електрификацията
7.
„
„ външна търговия
8.
„
„ вътрешни работи
9.
„
„ вътрешна търговия
10.
„
„ доставките и хран[ителната]
промишл[еност]
11.
„
„ транспорта
12.
„
„ нар[одното] здраве и соц[иалните] грижи
13.
„
„ народна отбрана
14.
„
„ народна просвета
15. Комитет за физкултура и спорт
16. Комитет за наука, изкуство и култура
17. М[инистерст]во [на] комуналното стоп[анство]
и благоустр[ойството]
18. Народни съвети
19. Кооперации
20. Т.К.З.С.
21. Предприятия към разни ведомства
I. ВСИЧКО М[инистерст]ва и разни ведомства
II. Заеми на ч[астни] предпр[иятия] и ч[астни] лица
III. Заеми с[рещ]у док[ументи] на път
IV. Заеми на кред[итни] и влог[ови] институти
V. Просрочени вземания
VI. Сметки на държавата
Б. Сметки на междукл[онови] операции

Запланир.
остатък
на 30.VI.51

Фактически
остатък
на 31.V.1951

Запланир.
остатък
на 30.IХ.51

2.473

3.256

832

2.880
18.337
9.903
2.463
1.980
8.880
30
16.266

3.014
16.511
10.508
2.638
2.138
8.822
28
16.152

2.273
7.249
5.381
1.468
693
7.528
101
23.534

27.043
1.215
2.410
52
100
100
-

22.345
664
2.477
46
97
103
1

47.311
920
1.045
17
78
100
-

6.790
45.146
5.000
989
152.057
15.200
7.000
8.850
3.800
67.428
293.483

9
7.397
40.714
4.499
748
142.167
13.998
7.915
11.652
5.021
67.998
450.362

8.812
67.660
2.500
668
178.170
9.627
7.000
8.825
4.800/4000
67.990
404.852

3. Кредитна дейност

Кредитиране

В. Други активи
Г. Резултатни сметки
Д. Кредитен резерв
Е. Рез[ерв] на кред[итни] търг[овски] орган[изации] на
дребно за разл[ични] от високонорм[ативните] цени
ВСИЧКО

73.058
955
5.000

75

228.605
78.825
678
1.272
538 10.000/6800

7.200
634.031

13.685
942.619

791.361

Запланир.
остатък
на 30.VI.51

Фактически
остатък
на 31.V.1951

Запланир.
остатък
на 30.IХ.51

14.728
30.827
11.350
33.279
73.932
48.997
314.441
103.785
2.692

12.063
29.539
8.886
21.923
74.746
70.906
463.886
258.883
1.787

14.554
34.199
17.200
3.000
55.638
90.282
445.555
128.136
2.797

634.031

942.619

791.361

ПАСИВ (в милиони лева)
ИЗТОЧНИЦИ

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IХ.

Собствени средства
Разчетни сметки
Текущи сметки
Индивид[уална] спестовност
Държ[авни] бюдж[етни] средства
Средства на кред[итни] и влог[ови] институти
С[мет]ки на междукл[онови] операции
Други пасиви
Резултатни сметки
Всичко

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Зам.председател:
Председател:

София, 17 юли 1951 г.
Д-р Т. М. (написани в 4 екз.
1 за М-во на финансите
1 за Държ. план.комисия
1 за Председателя на Б.Н.Б.
1 за План.-иконом. дирекция

(Р. Чубриев)

(Ат. Мечкаров)

ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 35, л. 10–13. Оригинал. Машинопис.

№ 239
СВЕДЕНИЕ ЗА БРОЯ И РАЗМЕРА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ВЛОГОВЕ В БНБ, БЪЛГАРСКАТА
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА КЪМ 31 ЮЛИ 1951 Г.
София, 27 август 1951 г.
ПОВЕРИТЕЛНО
№ 877/IX.A

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Планово-икономическо управление

СВЕДЕНИЕ
ЗА БРОЙКИТЕ И РАЗМЕРА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ВЛОГОВЕ
ПРИ ВЛОГОСЪБИРАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУТИ
В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ 31.ЮЛИ [1]951 г.
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(в хиляди лева)
№ на
бан.

ВИДОВЕ
ВЛОГОВЕ

Б. Н. БАНКА

Банкови
представит.

Популярни
банки

Бълг.
инв. банка

с/ка

бройки

суми

бройки

суми

бройки

суми

бройки

суми

113
Сиротски
114
Срочни
115
Детски
116
Работнически
117
Ученически
118
Специални
119
Спестовни
168
Местни лева
Бълг.инв. Спест.
банка жилищни
каси
Задълж.спест.

7 204
3 001
12 154
2 770
1 207
1
135 411
-

714 538
302 867
1 093 986
17 281
51 581
2
15 038 021
714 239

-

-

-

-

-

-

–––––––––– –––––––––
20 932 515
======== ========
22 020 185
24 970 495 1 268 599
31 805 238 1 264 476
36 215 047 1 257 487
20 896 079 1 248 133
20 815 759 1 247 778
20 243 271 1 231 040
20 783 169 1 215 133
21 000 262 1 151 109
20 372 828 1 115 843
20 452 547 1 049 199
20 370 842 1 010 724
19 947 394
944 697
19 900 858
892 380
19 763 350
======
======

–––––––––
========
18 253 079
18 740 605
19 139 072
19 330 590
19 458 894
19 209 315
20 308 987
20 629 128
19 491 371
17 672 553
17 590 163
17 338 598
16 748 266
14 543 418
======

–––––––
======
585 390
581 530
566 412
573 463
546 670
509 232
507 708
491 723
463 773
448 089
451 806
======

–––––––––
========
15 404 222
15 357 067
14 788 624
15 337 798
15 610 819
14 731 799
13 750 661
13 687 472
13 521 995
13 454 744
12 320 432
=====

11 255
––––––
11 255
=====
11 831
11 999
12 117
12 326
12 263
12 226
11 920
11 942
10 840
9 694
8 184
7 367
6 715
6 110
======

1 521 278
––––––––
1 521 278
========
1 546 364
1 642 072
1 665 357
1 693 113
1 682 165
1 683 398
1 507 627
1 472 858
1 364 025
1 151 051
905 460
711 178
574 050
421 001
280 303
======

–––––––––
161 748
========
184 970
346 674
1 118 092
1 327 940
721 591
717 799
710 037
704 090
677 130
647 549
656 051
612 403
553 071
518 068
516 867
======

всичко:
края на м. VI.1951 г.
края на м. IV.1951 г.
края на м. III.[1]951 г.
края на м. II.1951 г.
края на м. I.1951 г.
края на м. ХII.1950 г.
края на м. IХ.1950 г.
края на м. VI.1950 г.
края на м. III.[1]950 г.
края на м. ХII.[1]949 г.
края на м. IХ.1949 г.
края на м. VI.[1]949 г.
края на м. III.[1]949 г.
края на м. ХII.[1]948 г.
края на м. IХ.1948 г.

Държ. спест. каса
(бивша пощ. сп. каса)
бройки
36 907
25 957
489 642
470 802
195 250
21
2 585 280
3 803 659
======
3 517 314
2 261 254

Ведомствени
и кооперат. каси

Всичко
влогове
към 31 юли 1951 год.

суми

бройки

суми

бройки

597 836
357 227
4 285 723
1 689 997
335 755
416
52 147 446
––––59 414 400
======
58 664 464
38 071 017

19
872
2 331
56 501
–––––59 723
=====
60 183
60 336

1 001
13 855
45 299
471 094
––––––531 249
======
539 097
542 098

44 111
28 977
502 668
473 372
196 457
22
2 723 022
11 255
56 501
––––––4 036 385
=====
3 774 298
3 946 862

суми

За сравнение с пред-шествув. м. юни 1951 г.

РАЗЛИКА

бройки

суми

бройки

суми

1 312 374
43 253
661 095
32 646
5 393 564 459 603
1 707 278 445 362
387 836 174 944
418
21
70 230 766 2 549 887
714 239
1 521 278
11 831
471 094
56 751
–––––- ––––––82 399 442 3 774 298
======
=====
82 770 110
83 478 741 3 929 267

1 299 471
706 775
5 336 990
1 620 126
348 819
424
70 720 506
713 972
1 546 364
476 663
––––––82 770 110
======

+ 858
- 3 669
+ 43 065
+ 28 010
+ 21 513
+1
+ 173 135
- 576
- 250
–––––+ 262 087
=====

+ 12 903
- 45 680
+ 56 574
+ 87 152
+ 38 517
-6
- 489 740
+ 267
- 25 086
- 5 569
- 370 668
=====

84 398 791

+ 19 595

- 921 030

3. Кредитна дейност
1 474 288
1 241 714
1 231 400
1 245 912
1 228 846
1 211 902
1 193 450
1 163 481
1 171 734
1 151 120
1 130 201
1 093 013
1 021 651
======

31 624 549
27 483 000
27 539 637
27 260 755
26 300 730
26 798 000
27 007 973
25 735 914
23 668 863
23 320 160
23 048 007
22 204 025
20 778 797
======

Кредитиране
60 294
61 162
60 280
63 920
58 373
=====

564 042
571 745
581 895
574 180
558 611
======

3 929 267
3 900 629
3 859 057
3 869 165
3 806 628
3 716 530
3 579 199
3 445 849
3 392 926
3 273 344
3 098 493
2 962 287
2 095 007
=====

84 399 791
85 101 977
85 434 588
85 150 063
82 608 178
84 700 812
85 620 007
81 482 963
76 450 079
75 672 815
74 430 014
72 728 894
68 019 370
======

=====

======

=====
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София, 27.VIII.1951 г.
Съставил: С. Вичев
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Зам.-Председател:
Председател:
Ив. Палийски
Ат. Мечкаров
Написани 5 екз.
1 за Министерски съвет
1 за М[инистъ]ра на финансите
1 за Председателя на Б.Н.Б.
1 за Пл[аново-]иконом[ическо] управление
1 за Държ[авна] планова комисия
ЦДА, ф. 132, оп. 8, а.е. 8, л. 8. Оригинал. Машинопис

№ 240
ПИСМО ОТ БНБ ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ДОСТАВКИТЕ И ХРАНИТЕЛНАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ СЪС СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА
ЗАВОДА ЗА КОМБИНИРАНИ ХРАНИ В ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПОРАДИ ЛИПСА НА
ОПРЕДЕЛЕН НОРМАТИВ И СОБСТВЕНИ ОБОРОТНИ СРЕДСТВА
София, 11 април 1952 г.

Управление „Земеделски кредит“
И − 11882
До
МИНИСТЕРСТВОТО НА ДОСТАВКИТЕ И
ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.
Т У К
Другари,
Във връзка с изпратения ни доклад на др. Министър на доставките и хранителната промишленост, с който се задължава Банката да кредитира завода за „Комбинирани храни“ в с. Долна
Митрополия, ви съобщаваме, че съгласно 218-то постановление на Министерския съвет и ЦК на
БКП (т. 33, б. „б“) горепосоченото предприятие не отговаря на условията, за да бъде кредитирано от Банката, защото няма определен норматив и не разполага със собствени оборотни средства.
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Българската народна банка кредитира Държавните производствени предприятия само със
заеми за сезонни запаси, сезонни разходи и др. видове заеми, предвидени в посоченото постановление, но не и за снабдяване със средства в рамките на норматива.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Зам.-председател:
Председател:
Ив. Палийски
Ат. Мечкаров
[Върху документа − надпис:]
Получих писмото.
[- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 11, а.е. 14 (неномерирана). Оригинал. Машинопис.

№ 241
ПИСМО ОТ БНБ ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ДОСТАВКИТЕ И ХРАНИТЕЛНАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ СЪС СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕСЪГЛАСИЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ
МИНИСТЕРСТВОТО ПРОЕКТ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ЗАВОДА ЗА
КОМБИНИРАНИ ХРАНИ В ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
София, преди 11 април 1952 г.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Управление „Земеделски кредит“
№ИДо
МИНИСТЕРСТВО НА ДОСТАВКИТЕ И
ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Т У К
Другари,
Съобщаваме ви, че Банката не е съгласна с текста на раздел II, пор. № 1 от проекто-разпореждането за фуражния комбинат с. Долна Митрополия и предлага да се замести със следната редакция:
„II. Задължават се:
1. Българската народна банка да кредитира завода за комбинирани храни (фуражния комбинат) за времето от 1.IV.1952 г. до 30.VI. с.г. с необходимите оборотни средства, вкл. и сумите
за норматива на предприятието, съгласно одобрените производствен план, планът за труда и планът за материално-техническото снабдяване на завода за същото време.
2. Министерство на финансите и Министерство на доставките и хранителната промишленост в срок до 30.VI.1952 г. да определят норматива на оборотните средства на завода и до 30 юли
с.г. да внесат определената сума по сметката на предприятието в Б. н. банка“.
Точки 2, 3, 4 и 5 да станат съответно 3, 4, 5 и 6.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Управление „Земеделски кредит“
Зам.-председател:
Председател:
Ив. Палийски
/Ат. Мечкаров/
ЦДА, ф. 132, оп. 11, а.е. 14 (неномерирана). Оригинал. Машинопис.

3. Кредитна дейност

Кредитиране
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№ 242
ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ДОСТАВКИТЕ И ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
РУСИ ХРИСТОЗОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО
ЧЕРВЕНКОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПУСКАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВОДА ЗА КОМБИНИРАНИ ХРАНИ В ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ И
КРЕДИТИРАНЕТО МУ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
София, преди 11 април 1952 г.
ДО
ДРУГАРЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от РУСИ ХРИСТОЗОВ – Министър на доставките и
хранителната промишленост.
Относно: фуражен завод.
ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Окончателното завършване на завода за комбинирани храни (фуражния комбинат) в с.
Долна Митрополия, Плевенско, е пред своя край. С доклада си от ....... предложих официалното
откриване на Завода да стане на 27 април. Като изхождам от сегашното му състояние, смятам, че
той може да започне редовно производство от 20 април.
В плана за 1952 год. е предвидено заводa да започне производството си от 1.VII. т.г., като
за времето от 1.VII. до 31.ХII. е планирано да даде 12 100 тона продукция. С пускането му в експлоатация от 20.IV. т.г. се налага да му се спусне производствен план за времето от 20 април до 30
юни т.г. През това време той ще работи на една смяна и се предвижда да даде 2 325 тона производство. Тъй като производството е съвършено ново за страната, не се запланирва пълния фабричен капацитет на завода.
Планът за труда също така е даден за времето от 1.VII. до 31.ХII.1952 година. С пускането на завода предсрочно, налага се да му се даде допълнителен план по труда за времето от 10 април до 30 юни т.г. Планът по труда трябва да се даде от 10 април, защото между 10 и 20 април ще
се правят индустриалните проби. Освен това налага се да се увеличи броя на работниците, ИТР,
служителите и милиционерите за периода от 1 юли до 31 декември 1952 год., понеже са предвидени по-малко, от колкото са необходими. След пристигането на съветските специалисти в завода и
след завръщането на изпратените в СССР 9 души българи на специализация в съветските заводи
за комбинирани храни, се изработи действително необходимия щат на завода.
За суровини на завода ще служат зърнените фуражи (царевица, ечемик, овес и др.), пшенични и оризови трици, кюспета, шротове, отпадъците от нишестено-гликозената и пивоварна индустрии, сухите резанки, меласа, люцерново семе, минерални храни (креда, костено брашно, сол)
и т.н.
За всеки вид и категория селско-стопански животни и птици ще се приготовляват съответни биологически смески, по рецепти, изработени въз основа на пра[к]т[и]ката в СССР, съгласувани с нашите най-добри специалисти.
В плана за материално-техническото снабдяване за 1952 г. са предвидени материалите, необходими за производството от 1.VII. до 31.ХII. т.г., като беше предвидено една част да се доставят още през II-то тримесечие и да служат като преходен остатък, осигуряващ редовното производство на завода. В баланса на материалите са отпуснати на Завода исканите количества овес,
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ечемик и трици, а не са отпустнати 600 тона царевица и 275 тона разни шротове. Понеже царевицата и шротовете са основна и незаменима с други храни съставна част във всички комбинирани
фуражи, налага се да се дадат с настоящето постановление планираните, но не отпустнати 600 тона царевица и 275 т[она] разни шротове. Царевицата да се вземе от свободното изкупуване, а
шротовете – от явилата се по-голяма наличност на 31.III. т.г.
Предсрочното пускане на завода налага да му се дадат суровини и за производството през
периода 20.IV. до 30.VI. Тъй като суровините за производството на завода са балансови, а готовата продукция предназначена за ведомства, на които са дадени по баланса такива суровини, за да не
се изменя баланса, необходимо е суровините за този период да се вземат от количествата, дадени
на ведомствата, на които той ще даде комбинирани фуражи. Заводът за фуражни смески ще заплати тия храни, а ведомствата ще му заплатят комбинираните фуражи. По този начин няма да се наруши баланса на храните и ведомствата ще получат заплануваните количества храни. Храните, необходими за производството през II-то полугодие, ще се отпуснат направо на завода и неговата
продукция ще се има предвид при отпускането на фуражни храни на отделните ведомства.
Важна съставна част на комбинираните храни е люцерновото витаминно брашно, което се
приготовлява от първокачествено люцерново сено. Такова сено може да се приготви в ДЗС. Годишните нужди на завода от люцерново сено ще бъдат около 2 мил. кгр., което трябва да се достави от Министерството на земеделието – Д. З. С.
Същото Министерство трябва да вземе необходимите мерки за засилване културата на фуражния грах в страната с оглед да се доставя на завода годишно около 1–1,5 мил. кгр. грах на зърно.
В завода за комбинирани храни ще се работи без отопление и понеже всички подове са бетонни и циментови замаски и е много студено, налага се да се дадат на работниците ватенки (ботуши от кече). На същите трябва да се дадат и работни престилки, тъй като работата им ще бъде
свързана с замърсяване на облеклото им.
Поради предсрочното пускане на завода не са запланувани необходимите превози за извозване на суровите материали и готовата продукция за месец април. Също така във финансовия план
за второто тримесечие не е запланувана производствената му дейност и не е определен норматив
за оборотни средства. От друга страна с постепенното развитие на производствената дейност на
завода ще се увеличават и нуждите му от средства до запълване на капацитета му. До тогава завода трябва да се кредитира по пътя на сезонното кредитиране. По тези причини налага се Министерството на транспорта да осигури необходимите вагони и автотранспорт без заплащане на глоби, а Българска народна банка необходимите кредити.
Така за второто тримесечие са необходими следните средства:
1. За основни материали ....................
80 000 000 лв.
2. За спомагателни материали .............
5 000 000 лв.
3. За горивни материали ....................
1 000 000 лв.
4. За готова продукция ......................
70 000 000 лв.
5. За амбалажни материали ................
10 000 000 лв.
6. За смазочни материали ..................
3 000 000 лв.
7. За запасни части ...........................
20 000 000 лв.
8. За малоценни и малотрайни предмети
5 000 000 лв.
9. За работно облекло ........................
1 000 000 лв.
За следващите тримесечия кредитирането ще става съгласно финансовия и кредитни планове.
Съгласно 1747-то разпореждане на Министерския съвет от 20 август 1951 година, монтирането на завода се извърши по стопански начин.
Тъй като в района на завода не се намериха специалисти монтажисти, такива се командироваха от други места на страната, предимно от захарните фабрики.
Командировачните пари на монтажистите, възлизащи на 733 000 лв., не са изплатени, на
основание писмо на Министерския съвет № 4062 от 10.VII.1951 год. до Българска инвестиционна банка, тъй като се отнася до монтирането на машини.
Изплащането на командировачните пари на монтажистите трябва да се разреши от Министерския съвет.
За усвояване производството на фуражните смески се изпратиха 9 души производственици
в СССР, като по договора се предвиждаше да бъдат обучени за 75 дни. С 386-то разпореждане на
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Министерския съвет от 7.III.1951 год. се разреши на същите командировка за 60 дни.
Тъй като материала за обучаване на командированите производственици не е могъл да бъде предаден за 60 дни, наложило се е продължаване на командировката с още 15 дни.
Отпуснатите външни платежни средства осигуриха плащанията в СССР, тъй като бяха определени да заминат на специализация 10 души, а заминаха 9. Заплащането обаче, на следващите
им се дневни пари във вътрешни платежни средства не е извършено, поради това че няма Министерско разпореждане.
Като Ви докладвам горното, моля, Другарю Председател, да занимаете Министерския съвет, който ако одобри да приеме следното
РАЗПОРЕЖДАНЕ
I. Одобрява се:
1. Заводът за комбинирани храни (фуражния комбинат) към ДИК „Българска захар“ в с.
Долна-Митрополия, Плевенско, да се пусне в редовна експлоатация около 20 април 1952 година.
2. Производствения план на Завода за времето от 1.IV. до 30.VI.1952 година (Приложение
№ 2).
3. Планът по труда на завода за времето от 1.IV. до 30.VI.1952 год. (Приложение № 2) и
допълнителен план по труда за времето от 1.VII. до 31.ХII. т.г. (Приложение № 2-а).
4. Планът за материално-техническото снабдяване на завода за времето от 20.IV. до
30.VI.1952 год. (Приложение № 3).
II. Задължават се:
1. Българска народна банка да кредитира завода за комбинирани храни (фуражния комбинат) с необходимите средства, до определяне на необходимия норматив, съгласно представена
сметка от Министерството на доставките и хранителната промишленост за II-то тримесечие на
1952 година и финансовите и кредитни планове за следващите тримесечия.
2. Министерството на тежката промишленост – ДИО „Химическа индустрия“ да изработи
и предаде през II-то тримесечие на 1952 година 50 000 броя амбалажни книжни торби, за нуждите на завода за комбинирани храни (фуражни смески).
3. Министерството на транспорта да отпусне без глоби необходимия брой вагони за превозване на суровините и готовата продукция на завода през м. IV.1952 г., а събраните глоби до излизане на разпореждането да се върнат.
4. У. Д. С. Д. Р. да отпусне на завода 920 м. док за работническо облекло, 70 м. градел за
лабораторни престилки, 200 чифта гумени царвули и 120 чифта ватенки (ботушки от кече) за работниците в циментовите помещения, които да се раздадат безплатно за служебно ползуване.
5. Държавна планова комисия да нанесе в плана произтичащите от настоящето разпореждане изменения.
III. Разрешава се на завода за фуражни смески:
1. Да заплати на командированите от захарните фабрики – София и Плевен, електроженисти,
оксиженисти, монтьори на машини и машинни техници, полагаемите им се пътни и дневни пари, съгласно Министерско постановление № 1436 от 30.V.1950 година, като сумите се вземат от лимита за
строително-монтажните работи по плана за капиталовложенията на завода за 1952 година.
2. Одобрява се продължението на специализацията по производството на фуражни смески
в СССР на 9 души производственици, разрешена с 386-то разпореждане на Министерския съвет
от 7.III.1952 година с още 15 дни.
М И Н И С Т Ъ Р:
/Р. Христозов/
В я р н о,
, НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЕКРЕТАРИАТ“: Т. Иванов
ЦДА, ф. 132, оп. 11, а.е. 14 (неномерирана). Оригинал. Машинопис.

82

Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г.

Част втора

№ 243
ТЕЛЕГРАМА ОТ ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНОТО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯНКО
КОСТОВ“ ВЪВ ВАРНА ДО ДЪРЖАВНОТО ИНДУСТРИАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСЕРВНА
ИНДУСТРИЯ“ И БНБ С ИСКАНЕ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ВЪПРОСА ЗА СПРЯНОТО
КРЕДИТИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПОРАДИ НЕСПАЗВАНЕ НА ДОГОВОРНАТА
ДИСЦИПЛИНА ОТ ДИО „КОНСЕРВНА ИНДУСТРИЯ“
Варна, 3 юни 1952 г.
—“¿À»Õ*

3.VI.[19]52 „.

ТЕЛЕГРАМА
ДИОКИ** ДИРЕКТОРА МАРКОВ
СОФИЯ КОПИЕ БАНКАТА ДИРЕКТОРА
ДОНЧЕВ СОФИЯ
ПОРАДИ НЕУРЕЖДАНЕ ВЪПРОСА МЕЖДУ БАНКАТА И ДИОКИ ОТНОСНО ПОВЕРИТЕЛНОСТТА ДОГОВОРИТЕ НИЕ СМЕ ПРОСРОЧИЕ ТОЧКА РИСКУВАМЕ НЕИЗПЛАЩАНЕ ЗАПЛАТИТЕ И СЪЗДАВАНЕ НАСТРОЕНИЕ РАБОТНИЦИТЕ ТОЧКА МОЛИМ ЛИКВИДИРАЙТЕ ТОЗИ ВЪПРОС КОЙТО СТОИ ОТКРИТ ОТ ФЕВРУАРИ ВДИГАМ ВСИЧКИ ОТГОВОРНОСТИ ПОСЛЕДСТВИЯТА ПОРАДИ ВАШИТЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ ТОЧКА АКО
ОЩЕ ДНЕС НЕ УРЕДИТЕ ВЪПРОСА ОТНАСЯМ ВЪПРОСА ПО ГОРЕ 1170 = ДИРЕКТОР
КОМБИНАТ ЯНКО КОСТОВ
ЦВЕТКОВА
ЦДА, ф. 132, оп. 11, а.е. 14 (неномерирана). Оригинал. Машинопис.
* Името на гр. Варна през периода 21.12.1949 г. – 21.10.1956 г.
** Държавно индустриално обединение „Консервна индустрия“

№ 244
ПИСМО ОТ ДЪРЖАВНОТО ИНДУСТРИАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСЕРВНА ИНДУСТРИЯ“
ДО БНБ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ДОСТАВКИТЕ И ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ С
МОЛБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРЕДИТИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА
ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА ПОВТОРНО ЗАСАЖДАНЕ НА ПЛОЩИТЕ СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ, УНИЩОЖЕНИ
ОТ НИСКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ
София, 3 юни 1952 г.
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
КОНСЕРВНА ИНДУСТРИЯ
№ 11-8060
Служба „Суровини“
ДО ДРУГАРЯ ХАДЖИЕВ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА –
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
КОПИЕ: „
МИНИСТЕРСТВО НА ДОСТАВКИТЕ И
ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
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Т У К
Съгласно П-591-то разпореждане на Министерския съвет от 9.IV.1951 година, което е в сила и за тази година, зеленчукопроизводителите получават аванси само срещу договорените с тях
домати, зелен пипер и червен пипер.
Като изключение на това О. С. П. „Плод зеленчук“ – София е получило специално разрешение от Вас да раздава аванси и срещу останалите зеленчуци, договорени с него.
Предвид на падналите през настоящата пролет низки температури и слани в много райони
имаме масово измръзване и загиване на засадените вече зеленчуци и разсади, което налага да се
извърши бързо презасаждане на унищожените площи с зеленчуци. Производителите – Т. К. З. С.
и частни обаче заявяват, че не разполагат със средства за заплащане на семената и др., които те
повторно следва да закупят.
Като Ви изнасяме това, молиме Вашето разрешение и бързи разпореждания да ни се отпуснат допълнителни кредити за авансиране зеленчуко-производителите и срещу останалите зеленчуци. Това се налага и поради това, че едни производители, сключили договори с плод зеленчук, получават аванси, а останалите не получават.
При неотпускане на кредитите и неавансиране на зеленчуко производителите има опасност
загиналите площи с зеленчуци да не се презасеят повторно, а оттук и нашият производствен план
да не се изпълни.ЗАВ. СУРОВИНИ:
В. Велков

ДИРЕКТОР:
В. Марков

[Върху документа – надпис:]
Не се явиха да представят конкретно искане за кредит.
[- - -]
ЦДА, ф. 132, оп. 11, а.е. 14 (неномерирана). Оригинал. Машинопис.

№ 245
ПИСМО ОТ БНБ ДО ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСЕРВНА
ИНДУСТРИЯ“ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА ДОГОВОРНАТА ДИСЦИПЛИНА В
ПРЕДПРИЯТИЯТА КАТО УСЛОВИЕ ЗА КРЕДИТИРАНЕТО ИМ
София, 4 юни 1952 г.
Управление: Земеделски кредит

До
ДИО „КОНСЕРВНА ИНДУСТРИЯ“
Т У К

На № 4428
Другари,
От отсрещното ви писмо и приложената към него спесификация става ясно, че все още обединението ви под[д]ържа едно неправилно отношение към въпроса за договорите с клиентите и
към контролът, който банката е задължена да упражнява върху договорната дисциплина в предприятията, въпреки че с писмата си №№ 9922 от 3.IV. и 17691 от 30.V. т.г. Управлението на банката ви оточни становището си и онова, което следва да се направи от вас, за да не се пречи на
кредитирането на предприятията.
От писмото и спесификацията ви заключаваме, че:
1. Още не са пратени на предприятията преписи или извлечения от генералните договори и
не е наредено за сключването на локални договори.
2. Че даже и да са пратени такива договори, спесификацията не може да ползува ДСП „Ян-
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ко Костов“ в кредитирането му, тъй като вместо да се изпрати спесификация за всяко ведомство
или предприятие – клиент по отделно, праща се обща спесификация, която при това е непълна, тъй
като не съдържа договорените количества с МНО, а може би и с други ведомства, докато Сталинския банков клон твърди, че ДИП „Янко Костов“ работи и за МНО.
Съобщавайки ви горното, за последен път ви предупреждаваме, че кредитирането на предприятията ви е в зависимост от това, доколко се осъществяват от ваша страна условията за кредитиране, предвидени в 218-то постановление, едно от които е наличието на пределно изясняване договорните отношения между предприятията.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Управление: Земеделски кредит
Н-к управление:
Зам.-председател:
Тр. Дончев
Ив. Палийски
[Върху документа – надпис:]
Пратени са. П[ис]мото е към поверит[елната] преписка.
5.VI.1952 г.
[- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 11, а.е. 14 (неномерирана). Оригинал. Машинопис.

№ 246
ПИСМО ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ДОСТАВКИТЕ И ХРАНИТЕЛНАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНА БАНКА С ДАННИ ЗА ПРОСРОЧИЯТА НА ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ В
ПРЕДПРИЯТИЯТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА
ДОСТАВКИТЕ И ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
София, 23 юли 1952 г.
ПОВЕРИТЕЛНО!
МИНИСТЕРСТВО
НА
ДОСТАВКИТЕ И ХРАН. ПРОМИШЛЕНОСТ
Фин. счет. отдел
№ П – 3231
23.VII.1952 год.
ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
1. У-НИЕ „ФИНАНСИРАНЕ НА
НАРОДНОТО СТОПАНСТВО“
2. У-НИЕ „ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ“
3. БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
У-НИЕ „ЗЕМЕДЕЛСКИ КРЕДИТ“
4. БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
У-НИЕ „БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ“
Т У К.
По повод доклада на Българска народна банка, Централно управление с писмо № 5-4113 от
26.IV.1952 год. до Министерския съвет, че подведомствените на Министерството ни предприятия
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и организации са допуснали през I-то тримесечие просрочия на платежни документи, сумата на
които към 1.IV.1952 год. възлизала на 954 м. лева (стари лева), Министерския съвет ни нареди да
вземеме мерки за незабавното уреждане на тези просрочия и подобрение платежната дисциплина
на предприятията и организациите ни.
В изпълнение на горното ние наредихме на предприятията и обединенията да вземат енергични мерки за ликвидирането на просрочията.
От събраните данни към 31.V.1952 год. е видно, че просрочията продължават да се увеличават и към същата дата те възлизат на:
1. Просрочени платежни искания, теглени от
наши предприятия (в нови пари) лв.
157.557.823.2. Просрочени платежни искания, допуснати
от наши предприятия (в нови пари) лв.
60.023.939.Към днешна дата с положителност може да се каже, че просрочията нарастват, защото
предприятията и обединенията ни постоянно продължават да донасят, че главните им закупчици,
като „Районните кооперативни съюзи“, „Нармаг“, „Бакалски стоки“, „Булгартабак“, „Булгарплодекспорт“ и др. систематически допускат в просрочия теглените срещу тях платежни искания, което ги затруднява да изпълняват производствените си планове, задълженията се към бюджета, а
някои предприятия да не могат да посрещнат и най-неотложните си нужди.
Горното като Ви излагаме и като имате предвид значението което имат нашите производствени предприятия, ако са редовни към държавния бюджет Ви молиме да вземете незабавно становище по просрочията, които застрашават да доведат нашите предприятия до положение на финансово затруднение и невъзможността им да изкупят и преработят предлаганите им суровини.
За стореното от Ваша страна молим да ни уведомите.
Написано в 6 екз.
4 за адресантите
1 за фин. счет. отдел
1 за пов. служба

, М И Н И С Т Ъ Р: [- - -]
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: Д. Манев

[Върху документа – надпис:]
На вниманието на др. Чубриев. 24.VII.[1]952 г.

[- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 11, а.е. 14, л. ... Оригинал. Машинопис.

№ 247
ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ КИРИЛ ЛАЗАРОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО
ЧЕРВЕНКОВ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КРЕДИТНИЯ И КАСОВИЯ ПЛАН НА БНБ ЗА
ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1952 ГОДИНА И ЗА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ЮЛИ
И АВГУСТ 1952 ГОДИНА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
№ 21-8736

София, 15 септември 1952 г.
Лично строго поверително
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Другаря ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ
Т У К
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ДОКЛАД
от КИРИЛ ЛАЗАРОВ, Министър на финансите и
АТАНАС МЕЧКАРОВ, Председател на Българската народна банка
Относно:

Одобряване кредитния и касовия планове на Българската народна банка
за IV-то тримесечие на 1952 г. и отчитане изпълнението на същите
за първите два месеца от III-то тримесечие

Другарю Министър-Председател,
Представяме Ви за одобрение проектите за кредитния и касовия планове на Българската
народна банка за IV-то тримесечие на 1952 г. и доклада за отчитане изпълнението на същите за
първите два месеца от III-то тримесечие.

I. ПРОЕКТ ЗА КРЕДИТЕН И КАСОВ ПЛАНОВЕ
Проектите на кредитния и касовия планове са съставени въз основа на представените сведения от министерствата и ведомствата и са съобразени с производствено-финансовите планове
на предприятията.
В представения проекто-кредитен план в сравнение с плана за текущото тримесечие, кредитите на повечето от промишлените и селско-стопански предприятия се намаляват. Увеличение има
главно в кредитите на търговските организации от държавния и кооперативен сектор, понеже същите са изчислени по новите нормативи за обращаемост на стоките, определени с П-757-то министерско постановление от 6.IХ.1952 г.
По-значителни промени в кредитите на предприятията към министерствата и ведомствата
са предвидени, както следва:
[...]
Като Ви представяме проектите за кредитния и касовия планове на Българската народна
банка за IV-то тримесечие 1952 год. и отчет за изпълнението на тези планове за месеците юли и
август, молим, другарю Министър-Председател, да занимаете Министерския съвет, който, ако
одобри, да приеме следното
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е:
Министерският съвет констатира, че при изпълнението на кредитния и касовия планове на
Българската народна банка през месеците юли и август 1952 година са допуснати редица нередности и слабости.
Въпреки разпорежданията на постановлението на Министерския съвет № П-502 от
26.VII.1952 год., което задължава министрите на тежката и леката промишленост, на доставките и
хранителната промишленост, на народното здраве, на транспорта и земеделието, в едномесечен
срок, а минист[ъ]рът на електрификацията в десетдневен срок от датата на постановлението да
представят на Министерския съвет конкретни планове за освобождаване на подведомствените им
предприятия от свръхнормативни запаси, не са спазили сроковете и не са предприели съответни
сериозни мерки за изпълнение на постановлението.
Министрите на тежката и леката промишленост, а особено председателите на Централния
кооперативен съюз, на Общия съюз на трудовите производителни занаятчийски кооперации и на
Управление Държавно снабдяване и държавен резерв не водят достатъчна борба за укрепване на
договорната дисциплина и за подобряване качеството на договорите, за обезпечаване изпълнението на договорните задължения от предприятията, вследствие на което се затруднява пласмента,
извършването на услугите и работата.
Министрите на тежката и леката промишленост не упражняват съответен контрол върху
дейността на подведомствените им предприятия и изпълнението на плановете за печалбите на същите. Много предприятия не изпълняват плановете си за печалбата или реализират непланови загуби. Така, предприятията към ДИО „Кожарска и каучукова индустрия“ при запланирана печалба
за I-то тримесечие т.г. 20.946.000 лева са реализирали загуби за 1.635.000 лева и печалби за
11.406.000 лева, а за II-то тримесечие при запланирана печалба 67.752.000 лева са реализирали
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към 30.VI.1952 год. 37.508.000 лв. печалба и 1.998.000 лева загуба. Незапланирани загуби са реализирали през II-то тримесечие т.г. и предприятията от ДИО „Мебелна индустрия“. Загуби са реализирали и много кооперативни търговски и промишлени предприятия.
Въпреки многократното даване облекчения на кооперациите много от тях не водят борба за
икономии и за снижение на издръжката на обръщението. Вследствие на това и на реализираните
загуби, редица кооперации са останали без собствени оборотни средства и част от банковите заеми са без стоково-материално покритие. Централният кооперативен съюз, Общият съюз на трудово-производителните занаятчийски кооперации не полагат достатъчно грижи за отстраняването на
тези слабости.
В кооперациите, Трудово-кооперативните земеделски стопанства, Държавните земеделски
стопанства и в някои държавни търговски и промишлени предприятия счетоводната отчетност е на
ниско ниво. ГТП „Градска търговия“, гр. Ихтиман не е представило баланс от началото на годината досега. Не са представили балансите си райкоопите в Бургас, Трявна, Кула, Нови-пазар и др.
Не се изготвят навреме баланси и в качествено отношение, като същите в много случаи не отразяват истинското положение.
Нередовността на счетоводството дава възможност за злоупотреби и разхищения и представлява сериозна пречка за упражняване на ефикасен контрол върху дейността на предприятията.
Министрите на леката и тежката промишленост не вземат мерки за своевременното извършване на основния ремонт в много предприятия, което води до по-бързото изхабяване на машините и сградите. Такива са: ДИП „Христо Ботев“ – Сталин; ДИП „Вълко Червенков“ – Габрово;
ДИП „Съби Димитров“ – Сливен; ДИП „Г. Димитров“ – Сливен; ДИП „Самоковска комуна“ – Самоков и др.
Минист[ъ]рът на леката промишленост не е взел необходимите мерки за допълване нормативите на оборотните средства на някои предприятия, което ги поставя във финансови затруднения.
Някои предприятия към Министерството на леката промишленост не са пласирали готовата си продукция само защото не са осигурили необходимите етикети за етикиране на стоките, съгласно 405-то постановление на Министерския съвет и заповед № 28.
Държавните и кооперативните търговски предприятия не изпълняват т. 33 от 912-то постановление на Министерския съвет, в което се разпорежда да се съхраняват свръхнормативните запаси отделно от текущите запаси.
Някои министерства внасят проекто-постановления, с които се възлагат задачи на предприятията, без да се осигурят средства за изпълнението им или се дават задължения на Българската
народна банка, без проекто-постановленията да се съгласуват с нея. Така, със строго поверително
постановление № 525 от 1 юли т.г. се правят промени в годишния и тримесечните планове за вноса и износа за 1952 година и се възлага на предприятие „Държавно снабдяване“ да изкупи през IIIто и IV-то тримесечие 9.462 тона чугун, който ще остане непласиран до 31.ХII.1952 год., без да е
казано откъде да се вземат необходимите средства за изплащането му. Това проекто-постановление на Министерството на външната търговия не е съгласувано с Банката. С постановление №
294 от 1952 год. се възлага на предприятие „Печатни произведения“ да приеме стоки от 41 кооперативни книжарници, без да се посочи откъде да се вземат средства за изплащането на стоките.
Проекто-постановлението не е пращано на Банката за мнение. Такъв е случаят и с 472-то постановление на Министерския съвет от 18.VI. т.г. относно подготовката на новата учебна година и
повишаване качеството на учебно-възпитателната работа, с т. 17 на което се задължава Главната
дирекция на издателствата – Полиграфическо обединение – да осигури изработването на тетрадки
и блокове и № 629 от 5.VIII.1952 г. относно сборния отчет и баланс на Министерството на земеделието, с което се задължава Българската народна банка да кредитира Държавните земеделски
стопанства, реализирали загуби през 1951 година, до попълване на норматива им.
Министерството на земеделието не предоставя сведения в национален мащаб за планиране
кредитите на Трудово-кооперативните земеделски стопанства и не изучава нуждите на същите от
краткосрочни кредити. Същото не е съгласувало плановете за доставка на резервни машинни части и ремонтни материали на МТС и ДЗС с предвидените им бюджетни кредити за изкупуване на
такива, поради което е извършена от ДСП „Земснаб“ завишена доставка на тия части, които МТС
и ДЗС не могат да изкупят.
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Държавните земеделски стопанства не полагат достатъчно грижи за пласирането на готовата продукция, задържат свръхнормативни остатъци от малоценни и малотрайни предмети, резервни части и др.
Някои предприятия на управление „Дървообработваща индустрия“ задържат готова продукция поради това, че не е направено необходимото за своевременното утвърждаване цените на
мебелите и др.
Министерството на пощите, телеграфите и телефоните представя нереални сведения за съставянето на касовия план. За първото тримесечие 1952 г. същото е дало сведение, че ще постъпят
налични пари 48.800 лева и ще се разходват 47.088 лева, а фактически са постъпили 345.120 лева
и са изразходвани 42.720 лева. За второто тримесечие същото министерство е представило сведение, че ще постъпят 45.720 лева и ще се изразходват 53.480 лева, а фактически са постъпили
190.492 лв. и са изразходвани 38.643 лева.
Държавната спестовна каса не води достатъчна разяснителна работа и не провежда необходимите мероприятия за укрепване и увеличаване на влогонабирането.
Същата забавя отчитането на вноските, които селкоопите правят за превеждане по сметките им при Българската народна банка, което затруднява последните при извършването на техните
разчети.
Много предприятия, учреждения и организации не провеждат режим на икономии при извършването на командировъчните и стопанско-оперативните разходи, а министерствата и ведомствата не извършват съответен контрол.
Във връзка с представените кредитен и касов план на Българската народна банка за IV-то
тримесечие 1952 г. и за подобряване работата на касовото и кредитното планиране и изпълнението им, Министерският съвет
П О С Т А Н О В Я В А:
1. Одобрява се кредитния план на Българската народна банка за IV-то тримесечие 1952 г.,
съгласно приложение № 1.
2. Одобрява се касовия план на Българската народна банка за IV-то тримесечие 1952 г.,
съгласно приложение № 2.
3. Обръща се внимание на министрите на тежката и леката промишленост, на доставките и
хранителната промишленост, на народното здраве, на транспорта, на земеделието и на електрификацията, че не са изпълнили в срок разпорежданията на т. 4 от министерско постановление № П592 от 26 юли т.г. и не са представили на Министерския съвет мерки и конкретни планове за освобождаване на подведомствените им предприятия от свръхнормативните запаси.
Обръща се внимание също така на Минист[ъ]ра на вътрешната търговия, Председателя на
Централния кооперативен съюз и на Общия съюз на трудово-производителните занаятчийски кооперации, че не са изпълнили т. 3 от същото постановление и не са представили предложение в
Министерския съвет за ликвидиране на застоялите, мъчнопласируемите, дефектните, демодираните и недоброкачествените стоки и свръхнормативните запаси в търговските организации на дребно и в трудово-производителните занаятчийски кооперации.
4. Задължават се министрите на тежката и леката промишленост и председателите на Централния кооперативен съюз и на Общия съюз на трудово-производителните занаятчийски кооперации да установят реализираните загуби от подведомствените им предприятия към 30.IХ.1952 г.
и да проучат причините за загубите, като в срок до 30.ХI.1952 г. представят доклад на Министерския съвет за резултата и взетите конкретни мерки.
5. Обръща се внимание на министрите на тежката и леката промишленост, че не са взели
мерки за своевременното извършване на основните ремонти от подведомствените им предприятия.
Задължават се същите министри да търсят отговорност от ръководителите на ония предприятия, които несвоевременно извършват основните ремонти.
6. Задължават се министрите на тежката промишленост, на леката промишленост и на електрификацията, да вземат мерки за снабдяване на производствените им предприятия със собствени
оборотни средства в кръга на определените им нормативи.
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7. Обръща се внимание на всички министри и на председателите на Централния кооперативен съюз и на Общия съюз на трудово-производителните занаятчийски кооперации, че не са внедрили договорната дисциплина в подведомствените им предприятия и не водят борба за нейното
укрепване.
8. Задължават се всички министри и председателите на Централния кооперативен съюз и на
Общия съюз на трудово-производителните занаятчийски кооперации да вземат мерки за поставяне в ред на счетоводството в подведомствените им предприятия и в срок до 30.ХI.1952 г. да представят план пред Министерския съвет за поставяне в пълен ред счетоводството в предприятията.
9. Задължава се Минист[ъ]ра на леката промишленост да вземе необходимите мерки за
своевременното етикиране на готовата продукция, за да се избегне нейното неоправдано задържане.
10. Обръща се внимание на Минист[ъ]ра на вътрешната търговия и на Председателя на
Централния кооперативен съюз, че не изпълняват т. 4 от постановление № П-312 от 8.IV.1952 г.,
като не са осигурили съхраняване на свръхнормативните запаси отделно от текущите запаси.
11. Задължават се всички министри, при възлагане на нови дейности на подведомствените
им предприятия да посочват и осигуряват източниците на средства за изпълнението на тези дейности.
12. Задължава се Минист[ъ]ра на земеделието, начиная от 1.I.1953 г., да представя в определените срокове на Българската народна банка сведения в национален мащаб за планиране кредити на трудово-кооперативните земеделски стопанства.
13. Задължава се Минист[ъ]ра на земеделието, в срок до 15.Х.1952 г., да внесе предложение в Министерския съвет за начина, по който да се ликвидират неизкупените запаси от резервни
части и ремонтни материали, образувани при ДСП „Земснаб“ по заявки на МТС и ДЗС.
14. Задължава се Минист[ъ]ра на земеделието да вземе мерки и до 31.ХII.1952 г. да ликвидира задържаната готова продукция, свръхнормативните остатъци от малоценни и малотрайни
предмети и ненужните на ДЗС резервни части и ремонтни материали.
15. Задължава се Минист[ъ]ра на финансите, в срок до 31.Х.1952 г., да осигури провеждането на мероприятия за укрепването и увеличаването на влогонабирането.
16. Обръща се внимание на Минист[ъ]ра на тежката промишленост, че не е положил достатъчно грижи за осигуряване определянето на цените на мебелите и други произведения, изработени от предприятията на ДИО „Дървообработваща индустрия“.
17. Задължават се всички министри да упражняват контрол и осигурят икономичното изразходване на средствата за командировъчни и стопанско-оперативни разходи от предприятията,
учрежденията и организациите, намиращи се под тяхно подчинение.
18. Обръща се внимание на Минист[ъ]ра на пощите, телеграфите и телефоните, че не е
осигурил даването на реални сведения на Българската народна банка във връзка със съставянето
на касовите планове.
19. Задължава се Минист[ъ]ра на финансите да осигури своевременно отчитане на внесените суми от селкоопите в Държавната спестовна каса за прехвърляне по разчетните им сметки
при Българската народна банка.
20. Обръща се внимание на Минист[ъ]ра на вътрешната търговия, че през годината не е организирал снабдяването на населението в по-големите консумативни селища с плодове, въпреки
наличието на такива в производителните центрове.
21. Отменява се т. 7 от постановление № 629 на Министерския съвет от 5.VIII.1952 г. относно кредитирането на държавните земеделски стопанства, реализирали загуби.
Приложение:
1. Проект за кредитен план с аналитична таблица и обяснителна записка
2. Проект за касов план с обяснителна записка
3. Таблица за отчитане кредитния план за м. август 1952 г. с 4 аналитични таблици
София, 15 септември 1952 г.
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Написани в 5 екземпляра:
1 за др. Министър-председател
1 „ „ Министър на финансите
1 „ „ Председател на ДПК
1 „ „ Председател на БНБ
1 „
План[ово]-икономическо управление
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: К. Лазаров
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНБ: Ат. Мечкаров
ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 36, л. 73, 129–135. Оригинал. Машинопис.

№ 248
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ГЕОРГИ
ЧАНКОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ С
ПРИЛОЖЕН ПРОЕКТ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА
ПРЕДОСТАВЕНИЯ ОТ БНБ ЗАЕМ В РАЗМЕР НА 107 880 ЛЕВА НА ОКОЛИЙСКИЯ
ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ В БАЛЧИК ЗА УГОЯВАНЕ НА СВИНЕ
София, преди 27 септември 1952 г.
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ЗАПИСКА
ОТ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ГЕОРГИ ЧАНКОВ
По доклад № 0-1-289 от 29.VIII.1952 г.
на М[инистъ]ра на комуналното стопанство и благоустройството Вх. № 16-320
ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Министърът на комуналното стопанство и благоустройството донася, че Околийският
промкомбинат в гр. Балчик е допуснал просрочие на отпуснатия му от Българската народна банка заем за свинеугояване в размер на 107,880 лв. Просрочието на заема се дължи на неизпълнението на плана за свинеугояване по тримесечия и непредаване в предвидените срокове определените количества месо на ДСП „Месоцентрала“.
Така например, промкомбинатът има запланирано количество свинско месо за предаване на
ДСП „Месоцентрала“ през I-то полугодие на т.г. – 20,400 кг, срещу което са предадени – 7,752 кг,
за III-то тримесечие план 20,400 кг, срещу очаквано изпълнение 11,164 кг и за IV-то тримесечие
план – 27,200 кг, срещу очаквано изпълнение – 49,084 кг или годишен план – 68,000 кг, срещу
очаквано изпълнение 68,000 кг.
Вследствие на допуснатото просрочие на заема, Българската народна банка, на основание
т. 41, буква „б“ от 218-то постановление на Министерския съвет и ЦК на Българската комунистическа партия от 2 март 1951 година, относно преустройството на банковата система – е спрела
кредитирането на промкомбината до изплащане на просрочените заеми. Това спиране на кредитирането обаче, е опасно за промкомбината, който не би могъл да закупи необходимите храни и да
предприеме необходимите мерки за изхранването на заложените от него свине за угояване.
Държавната планова комисия с оглед даване възможност на промкомбината да изпълни годишния си план по свинеугояването е на мнение да се уважи искането за отсрочка на заема до
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30.ХI. т.г., като за неизпълнението на плана в определените срокове се потърси отговорност от виновните служебни лица.
Министерството на финансите и Българската народна банка намират причините за допуснатото просрочие на заема за субективни и са на мнение да не се дава отсрочка на заема.
Мнението на горните ведомства, макар по принцип правилно, не следва да се възприеме,
тъй като след спиране кредитирането на промкомбината, същият не ще има възможност да закупи
необходимите храни, поради което може да се попречи на изпълнението на годишния план за свинеугояване.
Като се има предвид гореизложеното и това, че промкомбинатът е срещнал значителни затруднения по набавянето на заплануваните му бройки свине по установените цени и тегло, намирам предложението на Министерството на комуналното стопанство и благоустройството за основателно, поради което предлагам Бюрото на Министерския съвет да приеме приложеното проекто-разпореждане.
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Г. Чанков
РЪКОВОДИТЕЛ ГРУПА:
ПОМОЩНИК:

/п/ К. Антонов
/п/ Л. Стоев
[Приложение]

ПРОЕКТО-РАЗПОРЕЖДАНЕ
ПО ДОКЛАД № 0-1-289 ОТ 29.VIII.1952 г. НА
Министъра на комуналното стопанство и благоустройството
Вх. № 16-320
ЗА: продължаване срока на отпуснатия от БНБ заем от 107,880 лв. на Околийския промкомбинат
в гр. Балчик за свинеугояване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РАЗПОРЕЖДА:
Съгласно т. 35 от 218-то постановление на Министерския съвет и ЦК на Българската комунистическа партия от 2 март 1951 година, относно преустройството на банковата система, разрешава се на Българската народна банка да продължи срока на просрочения от Околийския промкомбинат в гр. Балчик заем от 107,880 лева до 30 ноември 1952 година.
Министърът на комуналното стопанство и благоустройството да установи причините за
неизпълнение плана по свинеугояването за 1952 година от промкомбината и потърси отговорност
от виновните за това служебни лица.
Изпълнението на настоящото разпореждане се възлага на Министъра на комуналното стопанство и благоустройството и Председателя на Българската народна банка.
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Г. Чанков
РЪКОВОДИТЕЛ ГРУПА:
ПОМОЩНИК:
[Върху документа – надпис:]
Др. Кр. Данов
до 10 часа на 3.Х.
27.IХ.
[- - -]

ЦДА, ф. 163, оп. 58, а.е. 1, л. 49–51. Оригинал. Бланка. Машинопис.

/п/ К. Антонов
/п/ Л. Стоев

92

Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г.

Част втора

№ 249
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ „ПАРИЧНО ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ“ В
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ КРЪСТЮ ДАНОВ С МНЕНИЕ ПО ПРОЕКТА ЗА
РАЗПОРЕЖДАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА
ПРЕДОСТАВЕНИЯ ОТ БНБ ЗАЕМ В РАЗМЕР НА 107 880 ЛЕВА НА ОКОЛИЙСКИЯ
ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ В БАЛЧИК ЗА УГОЯВАНЕ НА СВИНЕ
София, 3 октомври 1952 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Кръстю Ст. Данов, началник отдел
„Парично обръщение и кредит“
ОТНОСНО: Продължаване срока на просрочения заем от Околийския промкомбинат в гр.
Балчик, отпуснат от Б. Н. Б. в размер на 107,880 лв. за свинеугояване.
Проекто-разпореждането е внесено в Министерския съвет от Министъра на комуналното
стопанство и благоустройството – другаря Ст. Тончев.
По същото проекто-разпореждане е дадено мнение от Министерството на финансите с писмо № 5368 от 6.IХ.1952 година.
С горното писмо сме изказали мнение да не се дава исканото по чл. 35 от 218-то постановление на Министерския съвет и ЦК на Б. К. П. от 2.III.1951 год. отсрочване на заема, а следва да
се потърси отговорност за неизпълнение на плана от отговорните длъжностни лица при Промкомбината.
Мотивите ни са били, че на ръководството на Промкомбината са били известни предварително условията, на които трябва да отговарят заложените за угояване свине и въпреки това, голяма част от заложените свине са били между 20-25 кгр., а друга част – заплодени женски свини.
Мнението на Министерството не е възприето от Подпредседателя на Министерския съвет
– другаря Георги Чанков, изхождайки от това, че ако се спре кредитирането на Промкомбината,
ще се попречи на изпълнението на годишния план за свинеугояването, от една страна и от друга
срещнатите затруднения от Промкомбината по набавянето на заплануваните му бройки свине по
установените цени и тегло.
Мотивите на Подпредседателя на Министерския съвет – другаря Г. Чанков, че в случай
спиране кредитирането на Промкомбината, същият не ще може да изпълни плана по свинеугояването, са основателни.
Що се отнася до служебните лица, виновни за неизпълнение на плана, а от там и появилото се просрочие пред Б. Н. Б., в проекто-разпореждането се предвижда да се потърси отговорност
за това.
При това положение Министерството на финансите не прави допълнителни бележки по
внесеното проекто-разпореждане.
София, 3.Х.1952 год.
Началник отдел: Кр. Данов
ЦДА, ф. 163, оп. 58, а.е. 1, л. 48. Оригинал. Машинопис
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№ 250
ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ЕДНОКРАТНО ПРИХВАЩАНЕ НА ВЗАИМНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ МЕЖДУ
ПРЕДПРИЯТИЯТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София, 10 декември 1952 г.
Поверително
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Другаря ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ
Т У К
Относно провеждане еднократен зачет на взаимните
задължения между предприятията и организациите
––––––––––––––––––––-

ДОКЛАД
от АТАНАС МЕЧКАРОВ, Председател на
Българската народна банка

Другарю Министър-Председател,
Взаимната задлъжнялост между предприятията, организациите и учрежденията в страната
напоследък нараства значително.
Тя се поражда от това, че някои от предприятията имат залежала трудно пласируема готова продукция, свръхнормативни запаси от основни материали и суровини, непопълнени нормативи на собствените оборотни средства, непланови загуби, неизпълнение на плановете за стокооборота при търговските предприятия и други, в резултат на което изпадат във финансово затруднение и не могат да посрещат в сроковете своите плащания.
Такива предприятия затрудняват финансово и добре работещите предприятия, тъй като не
се разплащат своевременно с тях, увличат в своя оборот техни средства и ги поставят в положение
и те да не могат да изплащат задълженията си към своите доставчици.
По този начин просрочените взаимни задължения между предприятията и организациите
нарастват и вземат масов характер.
Размерът на взаимната задлъжнялост между предприятията, отразена по просрочени разчетни документи при Банката, се вижда от следните данни:
към 1.I.1952 год. ........................ 278.466 хил. лева
„ 1.IV.1952 год. ...................... 492.400 „
„
„ 1.VII.1952 год. ..................... 674.958 „
„
„ 1.Х.1952 год. ....................... 512.264 „
„
„ 1.ХI.1952 год. ...................... 528.395 „
„
Взаимната задлъжнялост по просрочени разчетни документи при Банката към 1.ХI.1952 година се разпределя между отделните министерства и ведомства, съгласно приложената таблица.
Просрочените разчетни документи на строителните организации при Българската инвестиционна банка, към 1.ХI.1952 година възлизат на около 10.000 хиляди лева.
Освен тази взаимна задлъжнялост между предприятията, същите имат и взаимна дебиторно-кредиторна задлъжнялост, непредявена с разчетни документи при Банката.
Според балансите на обединенията и централите (без кооперациите от системата на ЦКС и
О[бщ] С[ъюз на] Т[рудово-] П[роизводителните] З[анаятчийски] К[ооперации], ТКЗС и „Градска
търговия“), задълженията на подведомствените им предприятия към 30.VI.1952 година възлизат
на около 748.935 хил. лева, а вземанията им – на около 1.085.455 хил. лева.
Друга част от взаимната задлъжнялост между предприятията е още неуточнена и неотразена като безспорна по балансите им.
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Тези извънбанкови задължения на предприятията трябва да се установят. Безспорните такива, отразени в балансите на предприятията, да се предявят с разчетни документи пред Банката.
За ликвидиране на взаимната задлъжнялост Българската народна банка води постоянна
борба.
Това е задължение и на всички Министерства.
С постановление 592 на Министерския съвет от 26.VII.1952 година се задължиха всички
министри и председателите на ЦКС и ОСТПЗК до 31.III.1953 година да уредят напълно взаимната задлъжнялост между подведомствените им предприятия, като до 30 септември 1952 година
представят на Българската народна банка конкретни планове за уреждане на задлъжнялостта и да
организират работата в предприятията си така, че в бъдеще да не се създават условия за възникване на нова взаимна задлъжнялост.
До сега са представили в Банката планове за ликвидиране взаимната задлъжнялост на подведомствените им предприятия Министерството на земеделието, Министерството на доставките и
хранителната промишленост, Министерството на електрификацията, Министерството на комуналното стопанство, Министерството на вътрешните работи, Министерството на тежката промишленост, У[правление на] Д[ържавно] С[набдяване и] Д[ържавен] Р[езерв], ОСТПЗК и К[омитета за]
Н[аука] И[зкуство и] К[ултура].
Останалите министерства не са представили планове.
Представените планове са формални и не съдържат конкретни мерки за ликвидиране взаимната задлъжнялост.
Понеже министерствата и ведомствата не можаха да уредят взаимната задлъжнялост, въпреки че им се даваха неколкократни срокове, то, налага се Българската народна банка да извърши
като последно и най-ефикасно средство за уреждане на тази задлъжнялост, еднократен зачет на
всички просрочени разчетни документи на предприятията, намиращи се в клоновете є към дадена
дата.
В Съветския Съюз такива зачети се извършват от Госбанк периодически, въз основа на
специални постановления на Съвета на министрите на СССР.
Зачетът ще даде възможност да се види кои предприятия работят зле, стопили са част от
оборотните си средства и затрудняват дейността и на другите предприятия.
Преди да се извърши зачетът е необходимо предприятията и организациите да установят
окончателно извънбанковата безспорна задлъжнялост помежду си, след което да представят на обслужващите ги банкови клонове, за установените свои безспорни задължения, платежни нареждания по реда на чл. 54 от наредбата за плащанията, като в същите посочат за какво се извършва
плащането.
От правото да уредят извънбанковата безспорна задлъжнялост чрез представяне на платежни нареждания в Банката трябва да се изключат кооперациите от системата на ЦКС и ОСТПЗК,
ТКЗС и търговските предприятия на дребно. Селкоопите и РКС, както и някои ТКЗС имат отклонени значителни оборотни средства в инвестиции, начети, загуби и др. и в повечето случаи ще се
явят само дебитори, без да имат насрещни вземания; търговските предприятия на дребно – поради това, че продават само в брой на населението и нямат вземания, а имат само задължения, които не могат да се компенсират с насрещни вземания.
Не следва да се приемат платежни нареждания и за ликвидиране на задължения, възникнали от инвестиции, понеже тяхното включване ще даде възможност да се отклонят оборотни средства на предприятията в инвестиции.
С представянето на платежни нареждания за изплащане на извънбанкови безспорни задължения, ще се даде възможност на предприятията да включат в зачета и тези свои задължения, които не са предявени до сега пред Банката с разчетни документи.
В зачета трябва да участвуват всички държавни и кооперативни предприятия и организации. От него се изключват само бюджетните учреждения. Изключването на бюджетните учреждения се налага поради това, че те не разполагат с оборотни средства, не се кредитират от Банката и
за извършване на своите разплащания трябва да имат спуснати бюджетни кредити.
Подготвителната работа по провеждането на зачета е започната. От 19 ноември т.г. до 28
ноември с.г. се свикаха съвещания с представители на министерствата, в които се обсъдиха въп-
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росите по окончателното уточняване на извънбанковите задължения, за които ще се пускат платежни нареждания, с оглед до датата на извършването на зачета, да се уточнят всички вземания и
задължения между предприятията и организациите.
Настоящият доклад се изпрати за съгласуване на всички министерства, ЦКС, ОСТПЗК,
УДСДР и Българска инвестиционна банка.
По начало всички министерства и ведомства одобряват предлаганото мероприятие.
Министерството на външната търговия, Министерството на електрификацията и Министерството на транспорта не правят никакви възражения по проекта.
Някои допълнения и бележки, предложени от другите – министерства и ведомства се взеха
под внимание.
По т. 4, алинея 2, от проекто-постановлението прави възражение Министерството на тежката промишленост, като иска в зачета да се включат и всички задължения от инвестиционен характер [от] минали години, което Банката не може да възприеме, тъй като с предлагания зачет се
урежда взаимната задлъжнялост, възникнала само от неуредени плащания между предприятията и
организациите за оборотните им средства.
По т. 6 от проекто-постановлението правят възражение относно 45-дневния срок за изплащане на дебитните остатъци Министерството на тежката промишленост, Министерството на вътрешната търговия и Министерството на доставките и хранителната промишленост, като предлагат
същият да бъде увеличен на 90 дни.
Банката не може да възприеме това предложение, тъй като в случая се касае до задължения, които ще възникнат вследствие нередности и слабости в предприятията, за ликвидирането на
които не само Банката, но и Министерският съвет са давали неколкократни срокове. От друга
страна, заемите за временни нужди, каквито ще се отпуснат за покриване на дебитните остатъци,
са със срок 30, респективно 45 дни.
По същата точка прави възражение и Българската инвестиционна банка относно отпускане
временни краткосрочни кредити, като се позовава на т. 70 от 1434 постановление на Министерския съвет от 26.ХI.1951 год., където е казано, че на същата се забранява да отпуска краткосрочни
кредити на строителните организации за допълване норматива на оборотните им средства.
В случая не се касае за отпускане на такива кредити, а за краткосрочни кредити за временни нужди със срок 45 дни и то отпуснати еднократно специално за зачета.
По т. 7 от проекто-постановлението, относно преразпределение на оборотните средства за
покриване на дебитните остатъци, правят възражение Министерството на леката промишленост,
Министерството на комуналното стопанство, Министерството на тежката промишленост и Министерството на доставките и хранителната промишленост, като се позовават на чл. 12 от Указа на
държавните предприятия.
В случая не се касае за нарушаване на цитирания член от Указа, а Банката само указва, че
там, където е възможно, покриването на дебитните остатъци може да стане и по пътя на преразпределение на оборотните средства на предприятията в рамките на утвърдените им финансови планове, което именно чл. 12 от този Указ разрешава.
Моля, другарю Министър-Председател, да занимаете с въпроса Министерския съвет, който, ако одобри, да приеме следното
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Министерският съвет констатира, че разплащанията между предприятията и организациите са затруднени напоследък от наличието на значителни просрочени взаимни задължения помежду им.
Наличието на такива задължения подрива принципа на стопанския разчет, спомага за нарушаване на финансовата и разчетна дисциплина и води до финансови затруднения и на добре работещите предприятия.
Министерствата не изпълниха възложените им с постановление № 592 на Министерския
съвет от 26.VII.1952 година задачи да уредят напълно взаимната задлъжнялост между подведомствените им предприятия и да организират работата така, че в бъдеще да не се създават условия за
възникване на нова взаимна задлъжнялост. Не всички министерства представиха планове за уреж-
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дане на задлъжнялостта си, а представените такива са формални и не съдържат конкретни мерки
за ликвидиране взаимната задлъжнялост.
С цел да се ликвидира взаимната задлъжнялост между предприятията и организациите и да
се създадат нормални условия за извършване на разплащанията между тях, необходимо е Българската народна банка да извърши еднократно прихващане на взаимните задължения между предприятията и организациите.
Като прави тези констатации, Министерският съвет
ПОСТАНОВЯВА
1. Възлага се на Българската народна банка да извърши еднократен зачет на всички просрочени разчетни документи, намиращи се в клоновете є на 40-тия ден от публикуването на настоящето постановление.
2. В зачета да участвуват с просрочените си разчетни документи всички държавни и кооперативни предприятия и организации, както и клоновете на едно и също предприятие, за уреждане
взаимната задлъжнялост помежду им.
3. Задължава се Българската инвестиционна банка да участвува в зачета с намиращите се
на 40-тия ден от публикуване на настоящето постановление при клоновете є просрочени разчетни
документи на строителните организации във връзка с оборотните им средства.
4. Задължават се всички държавни предприятия и организации в едномесечен срок от публикуване на настоящето постановление да установят окончателно размера на безспорните извънбанкови задължения, неоформени до сега с разчетни документи при Банката, които имат към насрещни държавни предприятия и организации.
В същия срок да представят на обслужващите ги клонове на Българската народна банка и
Българската инвестиционна банка платежни нареждания по реда на чл. 54 от Наредбата за плащанията, като в същите посочат точно какво задължение се изплаща.
Уреждането на задължения, възникнали от инвестиции, при които длъжникът е инвеститор,
се изключва от горния начин на ликвидиране до сега образуваната извънбанкова задлъжнялост.
5. Директорите и главните счетоводители на предприятия и организации, които не представят в едномесечен срок от публикуване на настоящето постановление платежни нареждания за изплащане задълженията на предприятията или представят такива не за целия размер на извънбанковите безспорни задължения, се наказват с глоба в размер до двумесечната им заплата, съгласно чл.
7 от Указа за правата на Българската народна банка.
6. Разрешава се на Българската народна банка и Българската инвестиционна банка да
оформят в заеми за временни нужди със срок на плащане 45 дни дължимите остатъци, които биха
се явили по сметките на участвуващите в зачета предприятия.
7. Задължават се министрите, в системата на чиито министерства се окажат предприятия с
дължими остатъци в резултат на зачета, да вземат мерки за покриване на тези остатъци в определения за изплащане срок от 45 дни, включително и по пътя на преразпределение на оборотните
средства на предприятията.
8. Задължават се министрите и председателите на УДСДР, ЦКС и ОСТПЗК да вземат енергични мерки след приключването на зачета за затягане на финансовата и разчетна дисциплина в
подведомствените им предприятия и за в бъдеще да не допускат нова задлъжнялост.
9. Задължава се Председателят на Българската народна банка в тримесечен срок от публикуването на настоящето постановление да представи пред Министерския съвет доклад за резултатите от зачета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
София, 10 декември 1952 год.
Ат. Мечкаров
ИП/НАПИСАНО В 5 ЕКЗ.
1 за Председателя на
М[инистер]ския съвет др. Вълко Червенков
2 за М[инистер]ския съвет за съгласуване с ДПК и М[инистерст]во на финансите
1 за др. Председател на Б. н. банка

3. Кредитна дейност

Кредитиране

97

1 за протокола на Ц[ентрално] У[правление] на Българска народна банка
ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 45, л. 1–7. Оригинал. Машинопис.

№ 251
ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ДОГОВОРНАТА
ДИСЦИПЛИНА МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1953 Г., С ПРЕДЛОЖЕНИ МЕРКИ ЗА НЕЙНОТО ЗАЗДРАВЯВАНЕ

№ П-58

София, 25 март 1953 г.
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Т У К

ДОКЛАД
от АТАНАС МЕЧКАРОВ, Председател на Българската народна банка
Относно: спазване на договорната дисциплина през I-то тримесечие на 1953 година
Другарю Председател,
Съгласно т. 6 от П-98-то постановление на Министерския съвет от 27.II.1953 г. относно
информация за изпълнение на кредитния и касовия планове за IV-то тримесечие на 1952 г., докладвам Ви резултата от провеждане кампанията за сключване на договорите между предприятията и организациите през настоящото тримесечие.
По силата на наредбата за договорите по изпълнение доставки и извършване на работи и
услуги, държавните и кооперативни предприятия са задължени да сключват писмени договори за
всички сделки в кръга на стопанската им дейност. Въпросната наредба е в сила от 22.V.1950 г.
Въпреки че същата се прилага в продължение на три години, все още състоянието на договорната
дисциплина между предприятията и организациите, макар да показва известно подобрение в сравнение с 1952 г., е на ниско ниво.
Висшестоящите организации и подведомствените им предприятия още не оценяват достатъчно значението на договора като средство за изпълнение на техните производствено-финансови
и търговско-финансови планове и за внедряване и укрепване на стопанския разчет. Договорната
дисциплина не е станала ефикасно средство за ритмично снабдяване на предприятията с основни
и спомагателни материали, за подобряване качеството и асортимента на продукцията, за мобилизиране на вътрешните ресурси на предприятията, снижаване себестойността и пр.
Особено характерно е, че предприятията и организациите сключват договорите с голямо
закъснение. Съгласно чл. чл. 6 и 7 от наредбата, предприятията са длъжни да сключват договорите преди началото на плановия период. Проекто-договорът трябва да бъде подписан от доставчика и изпратен на купувача не по-късно от 25 дни преди настъпване на новото тримесечие. В 10дневен срок от получаването купувачът следва да подпише договора и върне същия на доставчика. При несъгласие с някои от клаузите на договора същият трябва да състави протокол за разногласие, по който доставчикът трябва да вземе отношение в определените кратки срокове.
От данните, с които разполага Б. н. банка, се установява, че сключването на договорите за
I-то тримесечие на 1953 г. е извършено, както следва:

98

Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г.

Министерства
и ведомства

М-во тежка промишл.
„ лека промишл.
„ вътр. търговия
„ дост. и хранител.
промишленост
„ земеделието
„ комун. стопан. и
благоустройството
„ електрификацията
„ транспорта
Неподвед. предприятия
У-ние държавно снабд.
ЦКС
ОСТПЗК
ТКЗС
Народни съвети – у-ние
Местна търговия
Общо
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Кога са сключени договорите

Общ
брой
на догов.,
които
следва
да се
сключат

брой

%

брой

%

брой

%

брой

%

11 349
49 283
5 054

691
2 213
138

6,1
4,5
2,7

2 987
11 375
975

26,3
23,1
19,3

4 801
34 949
3 314

42,3
70,9
65,6

2 870
746
627

25,3
1,5
12,4

90 015
18 830

956
1 501

1,1
8,-

30 461
1 837

33,8
9,7

50 290
2 881

55,9
15,3

8 308
12 611

9,2
67,-

4 821
1 117
339
822
1 622
34 439
3 163
7 197

487
39
100
72
295
4 344
359
693

10,1
3,5
29,5
8,8
18,2
12,6
11,3
9,6

1 248
288
125
315
1 146
5 513
693
2 359

25,9
25,8
36,9
83,3
70,6
16,21,9
32,8

2 076
603
75
301
154
22 203
1 492
3 215

43,1
54,22,1
36,6
9,5
64,5
47,2
44,7

1 010
187
39
134
27
2 379
619
930

20,9
16,7
11,5
16,3
1,7
6,9
19,6
12,9

2 716

110

4,1

478

17,6

1 840

67,7

288

10,6

230 767

11 998

5,2

59 800

25,9

128 194

55,6

30 775

13,3

Още несключени
договори
до 31.ХII. 1952 г.

през м. I. 1953 г.

през м. II.1953 г.

От посочените данни се установява, че до 31.ХII.1952 г. от всичко 230.767 подлежащи на
сключване договори, са сключени в срок само 11.998 или 5,2%. От останалите 218.769 договори
59.800, или 25,9% са сключени през м. януари 1953 г., 128.194 договори, или 55,6% са сключени
през периода от 1.II.1953 г. до 10.III. с.г. До 10.III.1953 г. въобще не са били сключени 30.775 договори, или 23,3%. Това показва, че предприятията и организациите масово са нарушили наредбата за договорите по отношение своевеременното сключване на същите. Така, повече от половината от договорите са сключени през втората половина на тримесечието, като предприятията през
значителен период от I-то тримесечие на 1953 г. са оформявали отношенията си въобще без договори.
Най-малък процент на сключени договори в определения срок показват предприятията към
Министерството на доставките и хранителната промишленост – 1,1%, Министерството на вътрешната търговия – 2,7%, Министерството на електрификацията – 3,5%, Министерството на леката промишленост – 4,5%.
По отношение на предприятията, които въобще не са сключили договори до 10.III.1953 г.,
най-неблагоприятно е положението на тези към Министерството на земеделието – 67%, Министерството на тежката промишленост – 25,3%, Министерството на комуналното стопанство и благоустройството – 20,9%. В случая следва да се отбележи, че несключените договори по ведомството на Министерството на земеделието са с произход от ДО „Напоителни и отводнителни системи“ (10.212 договори, или 54,25%), поради неизработени поливни планове и неуточнени напоителни такси от Обединението.
При анализиране на посочените сведения се констатира, че някои от предприятията проявяват щурмовщина при сключване на договорите, като оформяват същите във втората половина на
тримесечието. Такъв е, например, случаят с предприятията към Министерството на леката промишленост, които през периода 1.II. до 10.II.1953 г. са сключили 70,9% от подлежащите на сключване договори, предприятията към Министерството на вътрешната търговия – 65,6% и пр.
По-главните причини за несвоевременното сключване на договорите са следните:
1. Късно спускане на производствено-финансовите и пласментните планове от висшестоя-
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щите организации.
Така например, ДО „Зърнени храни“ е спуснало търговско-финансовия план на подведомствените си предприятия в края на м. февруари 1953 г. Предприятията към ДИО „Хранителна индустрия“ до 10.III. с.г. не са получили пласментни планове. ДТП „Облекло и обувки“ е спуснало
търговско-финансовите планове през втората половина на м. февруари. Несвоевременно са спуснати плановете на ДЗС в цялата страна.
2. Несвоевременно сключване на генерални договори между обединенията, централите и
пр. Такива са случаите с ДСП „Месоцентрала“, Управление „Дървопласмент“, което до 26.II.1953
г. няма сключени генерални договори с Управление „Дървообработваща индустрия“, ДМО „Въглища“, „Елпром“ и др. Закъсняват със сключването на генералните договори ДТП „Нармаг“, ДТП
„Специална търговия“ и др.
3. Отнесени преддоговорни спорове по сключване на генералните договори пред Държавния арбитраж, например, ДИО „Мебелна индустрия“, Управление „Дървопласмент“ и пр.
4. Късно даване нареждане от висшестоящите организации на подведомствените им предприятия за сключване на локални договори и несвоевременно определяне на контрагентите, с които следва да се сключат договорите. Така, например, ДТП „Нармаг“ и ДТП „Специална търговия“
са дали срок за сключване на локални договори в Търновския окръг до 10.II.1953 г., докато тези
договори следваше да бъдат сключени още през м. декември 1952 г.
5. Неспазване на сроковете по чл. 7 от Наредбата за договорите за подписване на същите,
респективно за посочване на несъгласия, късно представяне спесификации, модели, чертежи и пр.
Съществуват известни слабости във връзка със съдържанието на договорите. В това отношение в сравнение с 1952 г. се забелязва подобрение. Договорите през настоящата година са попълни и по-конкретни. Те съдържат вече конкретни клаузи за вида, качеството, асортимента на
доставката, сроковете на същата и пр.
Все пак, не са редки случаите, когато известни съществени елементи в договора са дадени
твърде общо. Така, в повечето от договорите се посочва, че плащанията на доставките ще се извърши по наредбата за плащанията, без да се конкретизира формата на разчетите (акцептно инкасо, акредитив, вирмент и пр.).
Сроковете относно изкупуване на стоките не са строго определени. Те са дадени често в
общи клаузи, като например, „до края на тримесечието купувачът е длъжен да изкупи ... кгр. стока“, без да е направена разбивка за едно ритмично изтегляне на стоката. Подработените спесификации в това отношение не подобряват договора; обикновено в края на тримесечието се явява
щурмуване в изпращането на стоките, което затруднява купувача, пречи на своевременното изплащане на доставките и пр. Като пример за това могат да се посочат договорите, сключени от предприятията към ДИО „Хранителна индустрия“, ДИО „Захарна индустрия“, ДСП „Винпром“ и др. в
гр. Пловдив.
Като отделна слабост във връзка със сключването на договорите следва да се отбележи и
обстоятелството, че някои обединения, които сключват преки договори – от името и за сметка на
подведомствените им предприятия по пълномощно от същите – не изпращат на предприятията
преписи от тези договори, заедно с надлежните спесификации. По този начин предприятията не
винаги знаят кой е техният контрагент по договора и какви са техните права и задължения по същия. Такива са случаите с ДИО „Коленко“ по договора с ДТП „Индустриалимпорт“, сключен на
31.ХII.1952 г., а даден в препис на ДИП „23 декември“ едва в края на м. февруари 1953 г. Подобни случаи има при ДСП „Винпром“, ДТП „Булгарплодекспорт“, Български държавен тютюнев
монопол, ДТП „Булгартабак“.
За срочното сключване на договорите от предприятията и организациите за I-то тримесечие на 1953 г. Б. н. банка е водила борба. Съгласно т. т. 33, буква „и“ и т. 41, буква „а“ от 218-то
постановление на Министерския съвет и Централния комитет на Българската комунистическа партия от 2.III.1951 г. за преустройството на банковата система, Б. н. банка е налагала кредитни санкции – спиране кредитиране на предприятията. Предварително за всеки конкретен случай Банката
е уведомявала съответни министри или ръководители на ведомствата, че ще спре кредитирането
на предприятия, които нямат сключени договори, ако в 10-дневен срок от уведомлението подобни
договори не бъдат представени в Банката.
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Така, банковите клонове са спрели до представяне на договори кредитирането на следните
предприятия: ДИП „1 май“ – Сталин, ДИП „Ефраем“ – София, ДИП „Победа“ – Търново, ДИП
„Червена звезда“ – Дебелец, ДИП „23 декември“ – София, ДИП „Българска кожухарска индустрия“ – гара Искър, ДИП „Гизлавед“ – гара Искър, Горско промишлено предприятие – Сталин,
клоновете на ДП „Дървопласмент“ в Сталин и Габрово, ДСП „Текстилни влакна“ – Габрово, ДСП
„Земснаб“ – Асеновград и Търново, ДСП „Отпадъци“ – Хасково, околийските промкомбинати в
Сталин, Карлово, Асеновград и Хасково, градските промкомбинати в Сталин и Асеновград, РКС
в Сталин, Пловдив, Хасково, Левскиград и Раднево.
Следва да се отбележи, че редица банкови клонове не са прибягвали до налагане на кредитни санкции при неспазване на договорната дисциплина и с това са нарушили т. 33 от 218-то постановление от 2.III.1951 год. Такива са клоновете на Банката в Стара Загора, Димитровград, Казанлък, Карнобат, Айтос, Толбухин и др.
От изложените данни се установява, че кампанията по сключване на договорите за I-то тримесечие на 1953 год. е протекла незадоволително, въпреки че тя отбелязва известен напредък в
сравнение с 1952 год. Основната слабост се състои в ненавременното сключване на договорите.
Голяма част от предприятията фактически са работили през първите месеци на годината без редовно оформени договорни отношения. Системата на договорите, като нов социалистически метод
на работа в предприятията от областта на промишлеността, селското стопанство, търговията и
транспорта все още е недостатъчно внедрен.
За подобряване състоянието на договорната дисциплина е необходимо производствено-финансовите планове, търговско-финансовите и пласментни планове и плановете за материално-техническото снабдяване да бъдат спускани и утвърждавани на предприятията най-късно един месец
преди планирания период. По този начин предприятията ще имат възможност да сключват договорите помежду си в сроковете, предвидени в чл. чл. 6 и 7 от Наредбата за договорите.
Наложително се явява също така ръководителите на висшестоящите организации да изготвят проектите за генералните договори най-късно 25 дни преди планирания период и да ги представят за подпис на своя контрагент. След подписване на генералния договор висшестоящите организации следва в 5-дневен срок да уведомят подведомствените си предприятия за сключения генерален договор и да дадат на същите необходимите указания за сключване на локалните договори.
Предприятията и организациите следва да сключат локалните договори преди настъпване
на планирания период, с изключение на случаите, когато това е било невъзможно поради възникнали преддоговорни спорове.
Държавният арбитраж трябва да разглежда всички преддоговорни спорове във възможния
най-кратък срок.
Следва да се задължат министрите и председателите на ЦКС и ОСТПЗК да организират периодическа отчетност за срочно сключване на договорите.
Предлагам Министерският съвет да приеме следното
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е:
1. Задължават се министрите и председателите на ЦКС и ОСТПЗК да обезпечат спускането на производствено-финансовите и търговско-финансовите и пласментните планове и утвърждаването на плановете за материално-техническото снабдяване най-късно един месец преди планирания период.
2. Задължават се министрите и председателите на ЦКС и ОСТПЗК да обезпечат сключването на генералните договори в сроковете, предвидени в Наредбата за договорите по изпълнение
доставките и извършване на работи и услуги.
За сключване на генералните договори предприятията и организациите да бъдат уведомени
в 5-дневен срок, като на същите се дават и всички необходими указания за сключване на локални
договори.
3. Държавният арбитраж да разглежда възникналите преддоговорни спорове между предприятията и организациите във възможния най-кратък срок.
4. Задължават се министрите и председателите на ЦКС и ОСТПЗК да организират периодическа отчетност за хода на сключване на договорите. Подобна отчетност да се организира в ми-
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нистерства – за генералните договори, сключени от съответните обединения и централи и от висшестоящите организации – за сключените локални договори от съответните предприятия и организации.
5. Задължава се председателят на Българската народна банка до 20 февруари ежегодно да
информира Министерския съвет как е проведено сключването на договорите между отделните
предприятия и организации, уреждащи взаимоотношенията им през настъпващата година.
София, 25 март 1953 год.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Б. Н. БАНКА:
Ат. Н. Мечкаров

ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 50, л. 1–7. Оригинал. Машинопис.

№ 252
ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО
ЕДНОКРАТНО ПРИХВАЩАНЕ НА ВЗАИМНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ МЕЖДУ
ПРЕДПРИЯТИЯТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София, 31 март 1953 г.
До
П-63
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Другаря ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ
Т У К

ДОКЛАД
от АТАНАС Н. МЕЧКАРОВ, Председател на Българската народна банка
Относно:

Резултатите от проведеното еднократно прихващане на
взаимните задължения между предприятията и организациите

Другарю Председател,
С 982-то постановление на Министерския съвет от 20 декември 1952 г., Българската народна банка бе задължена да извърши еднократно прихващане на взаимните задължения между
предприятията и организациите и да представи доклад за резултатите от прихващането. В изпълнение на това разпореждане, донасям следното:
За осигуряване правилното приложение на постановлението, Банката проведе конференция
с представители на отделните министерства и ведомства, на която се обсъдиха конкретни мерки за
провеждане на прихващането.
Еднократното прихващане на просрочените разчетни документи се извърши на 9 февруари
1953 г., съгласно т. 1 от постановлението. В прихващането участвуваха всичко 3607 предприятия
и организации със 79.675 просрочени разчетни документи за 1.299.499 000 лева.
Участниците в прихващането на просрочената взаимна задлъжнялост се разпределят по
министерства и ведомства, както следва:
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Предприятия към

М[инистерст]во на дост[авките] и
хр[анителната] пром[ишленост]
Кооперации към ЦКС
М[инистерст]во на леката промишлен[ост]
Неподведомствени
М[инистерст]во на вътрешната търг [овия]
Народни съвети
М[инистерст]во на тежката промишлен[ост]
М[инистерст]во на земеделието
„ електрификацията
„ „ транспорта
Кооперации към ОСТПЗК
ТКЗС
М[инистерст]во на външната търговия
Всички останали
Всичко
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Брой на
предпр.,
участв.
в прихва
щането

Брой на
просроч.
разчетни
документи

Сума на
просрочените
разчетни
документи
(хил. лв.)

% от
общата
сума

349
1.516
211
65
89
104
156
157
48
61
338
272
3
238
3.607

10.573
23.765
8.469
1.415
3.697
5.350
6.478
6.502
2.869
1.493
2.279
921
18
5.846
79.675

320.325
192.586
140.258
98.052
90.302
78.124
71.542
67.734
60.687
26.332
13.799
4.775
58
134.905
1.299.499

24,6
15,3
10,8
7,5
7,0
5,5
5,3
5,0
5,0
2,0
1,1
0,4
10,5
100

От предприятията към Министерство на доставките и хранителната промишленост, само
ДО „Зърнени храни“ е имало за прихващане просрочени разчетни документи за 188 095 000 лева
или 14,5% от общата сума на просрочените разчетни документи на всички предприятия в страната.
От системата на Централния кооперативен съюз РКС заемат 6,1%, селкоопите – 5,3%,
„Наркооп“ – 2% и ЦКС – 1,6% и др.
От предприятията към Министерството на леката промишленост, ДИО „Коленко“ е имало
просрочени документи 3%, ДИО „Вълнена индустрия“ – 1,9%, ДИО „Мебелна индустрия“ – 1,9%
и др.
В резултат на извършеното прихващане на просрочените разчетни документи бе уредена
взаимна задлъжнялост за 1.299.499.000 лева. От тях са прихванати взаимни задължения за
526.256.000 лева, или 40,5%. С банкови заеми са покрити 773.243.000 лева или 59,5%.
На 9.II.1953 г. от Българската инвестиционна банка бяха изплатени 2976 разчетни документи на обща сума 61.238.368 лева, които се покриха с взаимно прихващане за 7.534.019 лева и
със „заеми за временни нужди“, съгласно т. 6 от постановлението за 53.704.349 лева.
Резултатите от прихващането могат да се преценят като задоволителни.
Разпределението на взаимното прихващане и разрешените банкови заеми за тая цел е отразено в следната таблица:
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ТАБЛИЦА
за резултатите от прихващането
№

Предприятия към

по

От тях

сума в
хил. лв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

покрити със заеми

сума на
просрочените
разчетни документи
на 9.II.1953 г.

ред

М-во на дост. и хр. пром.
Кооперации към ЦКС ...
М-во на леката промишл.
Неподведомств. предпр.
М-во на вътрешната търг.
Народни съвети ............
М-во на тежката промишл.
„ „ земеделието .......
„ „ електрификацията
„ „ транспорта ......
Кооперации към ОСТПЗК
Т К З С .....................
М-во на външната търг.
Всички останали ...........

взаимно
прихванати
разчетни
документи

%

общо

от които
за временни
нужди срещу
сток. матер.
обезпечение

сума в
хил. лв.

%

сума в
хил. лв.

320.325
192.586
140.258
98.052
90.302
78.124
71.542
67.734
60.687
26.352
13.799
4.775
58
134.905

100 132.598
100 85.166
100 66.440
100
8.526
100 49.889
100
9.674
100 28.280
100 28.903
100 31.125
100
8.308
100
6.474
100
721
100
58
100 70.094

41,4
44,2
47,4
8,7
55,2
12,4
39,5
42,7
51,3
31,5
46,9
15,1
100,0
52,0

1.299.499

100 526.256

40,5

%

отнесени в
просрочени
заеми без
сток. матер.
обезпечение

сума в
хил. лв.

%

сума в
хил. лв.

%

187.727
107.420
73.818
89.526
40.413
68.450
43.262
38.831
29.562
18.044
7.325
4.054
64.811

58,6 103.738
55,8 74.460
52,6 51.142
91,3 53.798
44,8 31.226
87,6 47.405
60,5 35.129
57,3 15.791
48,7 15.633
68,5 11.675
53,1
6.276
84,9
1.882
48,0 63.822

32,4
38,7
38,5
54,9
34,6
60,7
49,1
23,3
25,8
44,3
45,5
39,4
47,3

83.989
32.960
22.676
35.728
9.187
21.045
8.133
23.040
13.929
6.369
1.049
2.172
989

26,2
17,1
16,1
36,4
10,2
26,9
11,4
34,0
22,9
24,2
7,6
45,5
0,7

773.243

59,5 511.977

39,4 261.266

20,1

Тази таблица показва, че предприятията от групата на неподведомствените предприятия са
уредили само 8,7% от просрочените разчетни документи чрез взаимно прихващане, а останалите
91,3% са покрити с банкови заеми, от които 36,4% са без стоково и материално обезпечение:
Предприятие „Държавно снабдяване“ е покрило от просрочените разчетни документи с просрочени заеми без стоково и материално обезпечение в гр. Сталин 13.280.950 лева, в гр. Русе –
3.083.990 лева, в гр. Лом – 3.000.000 лева, в гр. София – 946.000 лева и др.; ДТП „Печатни произведения“ в гр. Пловдив – 3 713 019 лева, гр. Враца – 3.372.555 лева, гр. Стара Загора –
1.414.482 лева, гр. Сталин – 997.448 лева и др.; ДСП „Петрол“ гр. Стара Загора – 2.231.872 лева
и др.
Предприятията към Министерството на доставките и хранителната промишленост са покрили чрез взаимно прихващане 41,4% от просрочените разчетни документи, а останалите 58,6% са
покрити с банкови заеми, от които 26,2% са отнесени в просрочие, поради липса на стоково и материално обезпечение. С просрочени заеми без обезпечение са покрили просрочени разчетни документи ДО „Зърнени храни“, гр. Стара Загора – 30.014.750 лева, гр. Ямбол – 8.055.706 лева, гр.
София – 7.254.000 лева, гр. Хасково – 6.382.000 лева, гр. Сталин – 4.672.000 лева и др.; ДТП
„Винпром“, гр. Карнобат – 3.966.675 лева, гр. Плевен – 2.586.299 лева и др.
По-голямата част от взаимната задлъжнялост на предприятията се уреди при прихващането чрез банкови заеми за „временни нужди“ – 511.977.000 лева, със срок за изплащане до
6.IV.1953 г. и с „просрочени“ веднага изискуеми заеми за 261.266.000 лева. За да се избегнат нови финансови затруднения за предприятията от неуреждането на тези задължения и в изпълнение
на т. 7 от постановлението, Банката съобщи на съответните министерства дължимите остатъци от
подведомствените им предприятия. Едновременно с това на същите се напомни, че е необходимо
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да се вземат бързи мерки за осигуряване своевременното издължаване на отпуснатите заеми, за да
не се дойде до спиране кредитирането на нередовните предприятия.
По-характерните изводи, които могат да се направят от резултатите на първото проведено
у нас еднократно прихващане, са:
1. Че особено някои министерства и Централният кооперативен съюз са допуснали предприятията в системата им да нарушават грубо платежната дисциплина, като са допущали доставянето на стоки и др. без документите за същите да са минавали през Банката.
След обнародване на постановлението за прихващане на взаимната задлъжнялост, на основание т. 4, ал. II от същото, клоновете на Българската народна банка приеха до 30.I.1953 г. включително, от държавните предприятия и организации за техните извънбанкови задължения, без да
съставят актове за нарушение на т. 28 от 218-то постановление на Министерския съвет и Централния комитет на Българската комунистическа партия за преустройството на банковата система,
15.720 броя платежни нареждания за 287.490.000 лева.
Предприятията към Министерството на доставките и хранителната промишленост представиха платежни нареждания за 122.165.000 лева или 43% от общата сума на извънбанковата задлъжнялост, предприятията от групата на неподведомствените предприятия – за лева 34.949.000
или 12%, предприятията към Министерството на тежката промишленост – на 28.116.000 лева или
9%, предприятията към Министерството на леката промишленост за 20.216.000 лева или 8%,
предприятията към Министерството на земеделието – за 20.151.000 лева или 8% и др. Само предприятията към тези пет министерства обхващат 80% от сумата на извънбанковата задлъжнялост,
представена и приета за прихващане.
За същото време обслужваните от Българската инвестиционна банка предприятия представиха 1502 броя платежни нареждания за извънбанковата им задлъжнялост по т. 4 от постановлението на обща сума 31.526.000 лева или общо се представиха 17.222 броя платежни нареждания
за 319.016.000 лева.
Банката има сигнали, че и при извършеното прихващане на извънбанковата задлъжнялост
някои предприятия все още имат установена задлъжнялост, която не е представена за прихващане,
като не са изпълнили т. 4 от 982-то постановление на Министерския съвет от 20.ХII.1952 г., а така също и 592-то постановление на Министерския съвет от 26.VII.1952 г., с което беше даден срок
за уреждане взаимната задлъжнялост.
От тези данни се вижда, че предприятията към посочените министерства грубо са нарушавали платежната дисциплина и са допускали системно голяма извънбанкова взаимна задлъжнялост.
2. Че някои министерства и Централният кооперативен съюз вместо да използуват еднократното прихващане, провеждано от Банката, като средство за финансовото оздравяване на предприятията, са използували същото за образуване на нова взаимна задлъжнялост. Точка 6 от 982то постановление на Министерския съвет от 20.ХII.1952 г. за еднократното прихващане дава право за сключване заеми за временни нужди, с които да се покрие неуредената с еднократното прихващане част от задължението на дадено предприятие. При тая възможност, много предприятия от
1 януари 1953 г. са започнали да образуват нова задлъжнялост, като са изпращали на нередовните платци стоки в големи количества.
По тоя начин просрочените разчетни документи от лева 604.115.000 на 1.I.1953 г. се увеличиха на 1.112.123.000 лева на 1.II.1953 г., или с 508.008.000 лева, а към 9.II.1953 г., деня на прихващането, показват увеличение с още 187.376 000 лева или от 1.I. до 9.II.1953 г. просрочените
разчетни документи са нарастнали с 695.384.000 лева. От тая сума, като се приспаднат
287.490.000 лева, представляващи извънбанкова задлъжнялост, остават 407.894.000 лева, които
представляват нова взаимна задлъжнялост.
Резултатът от това нездраво отношение при някои министерства и Централния кооперативен съюз се вижда от следното:
Кооперациите от системата на Централния кооперативен съюз имат средномесечен остатък
на просрочени разчетни документи за 1952 г. – 92.570.000 лева и са представили за прихващане
извънбанкова задлъжнялост за 5.685.000 лева, или общо 98.255.000 лева, а са прихванати разчетни документи на 9.II.1953 г. – за 192.586.000 лева или в повече 94.538.000 лева. Тази сума предс-
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тавлява вероятният размер на доставените в повече стоки, с цел да се изплатят със заемите, отпускани по т. 6 от постановлението. Предприятията към Министерството на доставките и хранителната промишленост имат средномесечен остатък на просрочени разчетни документи за 1952 г. – лева 45.110.000 и са представили за прихващане извънбанкова задлъжнялост 122.165.000 лева или
общо 167.275.000 лева. На същите предприятия са прихванати на 9.II.1953 г. разчетни документи
за 320.325.000 лева или вероятният размер на доставените в повече стоки възлиза на лева
153 050 000. За предприятията на Министерството на вътрешната търговия вероятният размер на
доставените в повече стоки възлиза на 34 797 000 лева и пр.
В резултат на това неправилно отношение, а така също и поради неизпълнение плановете
за стокооборота към 1.III.1953 г., просрочените разчетни документи на предприятията отново нарастнаха на 510.062.000 лева, което показва, че само за 20 дни от извършване на еднократното
прихващане, просрочието на разчетните документи почти достига средномесечния размер на същите през 1952 г. и надвишава това към 1.III.1952 г. със 159.928.000 лева.
Това необикновено нарастване се констатира предимно в предприятията към Министерството на доставките и хранителната промишленост – 93.322.000 лева, Министерството на вътрешната търговия – 38.013.000 лева и Министерството на външната търговия – 28.110.000 лева.
Данните показват, че ръководителите на тези министерства и на Централния кооперативен
съюз не само, че не са водили борба за укрепване финансовото състояние на предприятията и организациите, но използуваха т. 6 на 982-то постановление на Министерския съвет от 20.ХII.1952
г. с цел да получат повече средства за временно разрешаване на затрудненията им, без да държат
сметка, че след това ще затруднят още повече дейността на предприятията и увеличат задлъжнялостта им.
3. Че има сериозни слабости и недостатъци, както при планирането дейността на предприятията, така и при провеждане на същата.
За стопанското и финансово оздравяване на предприятията и укрепване на разчетната дисциплина в тях е необходимо:
1. Да се задължат съответните планиращи ведомства да създават пълна съгласуваност между стоковия фонд и плановете за пазарните фондове, за износа, за държавния резерв и правителствения резерв (ако се създаде такъв) и да не допуща диспропорции.
2. Министерствата и Държавната планова комисия да не задължават предприятията да поддържат запаси и приходящи остатъци, несъобразени с нормативните възможности на предприятията или, ако се допуща това, то да се определя с какви средства ще се изкупуват същите.
3. Председателят на Централния кооперативен съюз да вземе решителни мерки за ликвидиране на кражбите и злоупотребленията в кооперациите и районните кооперативни съюзи и да проведе оздравяване на селкоопите.
4. За премахване на взаимната задлъжнялост на предприятията в системата на едно и също
министерство, да се вземат своевременно мерки от съответните министри.
5. Председателят на Българската народна банка да организира системно изучаване на възникващата взаимна задлъжнялост между предприятията, да сигнализира своевременно пред висшестоящите организации на предприятията, да провежда еднократни прихващания на просрочената взаимна задлъжнялост в системата на едно министерство или ведомство и когато се наложи, да
внася предложения в Министерския съвет за извършване еднократни прихващания между предприятията и организациите в страната, като същите се извършват поверително и се използуват поуките от допуснатите слабости при проведеното прихващане.
София, 31.III.1953 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Б. Н. БАНКА: Ат. Н. Мечкаров
Съставил: Хр. Стойчев
Проверил: Г. Петров
ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 61, л. 1–8. Оригинал. Машинопис.
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№ 253
ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДРОБНО
ПРОУЧВАНЕ НА ПРОСРОЧИЯТА ПРИ ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАЕМИТЕ НА
ДЪРЖАВНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ
София, 21 април 1953 г.

ПРОТОКОЛ № 29
Заседание на 21 април 1953 година
Заседават Атанас Мечкаров, Георги Терзиев, Иван Палийски, Р. Чубриев, Михаил Вельов,
Анг. Георгиев, Петър Г. Попов, Л. Тодоринов
Присъствуват –
Заседанието се откри на 15 часа

Дневен ред:
[...]
2. Отчет-обзор на Българска народна банка по безналичните разчети към 1 април 1953 г.
Докладва Р. Чубриев
[...]
По точка 2-ра. Отчет-обзор за работата на Българска народна банка по безналичните разчети, към 1.IV.1953 г. Докладва Р. Чубриев.
В изнесения от Зам. председателя др. Р. Чубриев доклад за работата на Българска народна
банка по безналичните разчети към 1 април 1953 година се изтъкна:
че 50 дни след проведеното еднократно прихващане са на лице нови просрочия за
938.000.000 лева,
че основните длъжници по горните просрочия са както следва:
М[инистерст]во на доставките и хран[ителната] промишленост..
със задължение
от които 70% са между подведомствените му предприятия
Централен кооперативен съюз
срещу 80.000.000 лева през 1952 г.
предимно в системата на ЦКС.
М[инистерст]во на вътрешната търговия
срещу 20–60 мил. лева през 1952г.
от тях 60% са между предприятията в системата
на Министерството.
М[инистерст]во на леката промишленост
от които 60% са между предприятията в системата
на същото министерство.
Просрочията през 1952 година са били 120 мил. лева.
М[инистерст]во на тежката промишленост
Срещу 63 мил. лева за 1952 година.
У[правление] Д[ържавно] С[набдяване и] Д[ържавен] Р[езерв]
М[инистерст]во на външната търговия
М[инистерст]во на електрификацията
и други.

181.000.000 лв.
198.000.000 лв.
120.000.000 лв.

96.000.000 лв.

63.000.000 лв.
60.000.000 лв.
53.000.000 лв.
51.000.000 лв.

че за обсъждане въпроса с явилото се ново просрочие на набелязаните мерки за ликвидирането му е било свикано от Банката и състояло се съвещание между министерствата – по-крупни длъжници,
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че като мярка за ликвидирането на явилото се ново просрочие се предлага да се извърши
ново еднократно прихващане между предприятията в системата на всяко едно Министерство или
ведомство, което има по-големи задължения с изключения на предприятията в системата на ЦКС.
След като се взе предвид,
че в отговорите си на зададените въпроси др. Зам. председател Розалин Чубриев, изтъкна,
че оформените при проведения зачет временни заеми не са включени в дадените цифри,
че впечатлението в Управлението „Безналични разчети“ е какво тия заеми се погасяват,
че извършеното прихващане е включило в себе си и провеждането на вътрешно
прихващане, каквото се предлага сега,
че в Управление „Безналични разчети“ нямат сведения как се изпълняват мероприятията по
постановлението на Министерския съвет за провеждане на зачета и че следва това да се провери
от кредитните управления
и след като се взеха предвид изказванията
на др. Атанас Мечкаров, че един от най-сериозните въпроси стоящи в момента пред Банката е въпроса с просрочията, че съществуването на просрочия в такъв голям размер е сериозна
опасност за внасяне на смущения в стопанския живот на страната и след всичко това е необходимо изнасянето на такъв повърхностен доклад от страна на другаря Чубриев; че основната причина за това състояние е лошото ръководство на Управление „Безналични разчети“; че резултата от
зачета показва, какво неговата подготовка не е била добра, не се е следил и контролирал зачета в
самия му процес, че поради не добра и непълна подготовка на материалите, проведеното съвещание с ведомствата длъжници не даде очакван резултат; че въпроса с явилото се ново просрочие е
толкова сериозен че не бива да се търпи нито ден повече създаденото положение, а следва да се
действува смело, бързо и резултатно, макар и със специални мерки, както тия по провеждане паричната реформа,
на др. Г. Терзиев, че е необходимо незабавно да се започне, начиная от най-решаващите
предприятия, разглеждането и анализирането съвсем конкретно на данните за всяко предприятие,
каквито в Банката имаме достатъчно с цел да се разкрият истинските причини за просрочията,
на др. Ив. Палийски, че за ликвидиране на създаденото положение са необходими наистина бързи мерки,
на др. Л. Тодоринов, че просрочието идва от това, че стоките, които се произвеждат не могат да се пласират от търговските организации и че е необходимо да се разкрият истинските причини за новото просрочие,
на др. М. Вельов, че за сега не могат да се набележат мероприятия, защото нямаме пред нас
картината от която да изходим, че е необходимо в определен срок да се направят задълбочени проучвания като се почне от предприятията, обединения, ведомства и общо, че трябва да се докаже
има ли или няма извращения по провеждането на зачета,
на др. Розалин Чубриев, че решително възразява на намеците, какво проведения зачет на 9
февруари т.г. е причина за сегашното увеличение на просрочията, че провеждането на зачета на 9
февруари т.г. е изиграло ролята си, доказателство за което е, че на 10 февруари нямаше просрочия, че видно от проведеното съвещание, основната причина за увеличение на просрочието е, че
главните ведомства – длъжници са същевременно и кредитори, че според него положението ще се
оправи, ако Банката отпусне на предприятията кредити за да си изплатят те задълженията
и след направената констатация, че създаденото положение с новото увеличение на просрочията изисква вземането на бързи и сериозни мерки за незабавното започване на упорита и задълбочена работа за разкриване причините на явилото се просрочие и набелязване конкретни и рационални мерки за тяхното ликвидиране, в която работа да се подберат и вземат участие най-добрите сили на Банката, се взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Задължава се Зам. председателя др. Г. Терзиев да изработи и представи в Централното
управление подробна програма за провеждане работата по проучване въпроса по просрочията.
2. Задължават се зам.председателите др. Георги Терзиев и Иван Палийски да излъчат и
поставят на разположение за работа по горния въпрос най-подходящите служители от управление
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„Планово-икономическо“ и от кредитните управления.
[...]
София, 21 април 1953 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЛАВЕН РЕВИЗОР:
Н-К УПРАВЛЕНИЕ Планово икономическо управление
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ

Ат. Н. Мечкаров
Г. Терзиев
Ив. Палийски
Р. Чубриев
М. Вельов
Анг. Георгиев
П. Г. Попов
Л. Тодоринов
В. Христов

Приложения по т.т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 – по 1 доклад, а по т. 8 и 1 таблица
ЦДА, ф. 132, оп. 17, а.е. 20a, л. 157–160. Оригинал. Машинопис.

№ 254
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА ПЛАНОВА КОМИСИЯ
ВЕСЕЛИН БЕЛОМЪЖОВ ДО НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ЧАНКОВ С БЕЛЕЖКИ ПО
ДОКЛАДА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ПРОВЕДЕНОТО ЕДНОКРАТНО ПРИХВАЩАНЕ НА ВЗАИМНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ МЕЖДУ
ПРЕДПРИЯТИЯТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Т У К

София, 11 май 1953 г.
– Председателя на Държавната планова
комисия – др. Г. Чанков

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от В. Беломъжов – Подпредседател на Държавната планова комисия
Другарю Председател,
Съгласно Вашите указания докладът на Председателя на Б. н. банка – др. Ат. Мечкаров, за
резултатите от проведеното еднократно прихващане на взаимните задължения между предприятията и организациите, беше проучен от всички подпредседатели.
По доклада правим следните бележки:
1. Уреждането на взаимната задлъжнялост, породила се между предприятията и организациите в сферата на банковите и извънбанкови разчети, посредством прихващане, е първият случай, проведен у нас и въпреки допуснатите грешки и слабости при провеждането му трябва да стане система в работата на Б. н. банка, както е в Съветския Съюз. Това ще спомогне за укрепване на
платежната дисциплина и ще способствува за финансовото заздравяване на предприятията и организациите.
2. За избегване в бъдеще на посочените в доклада нередности като тези, допуснати от ЦКС,
Министерството на доставките и хранителната промишленост, Министерството на вътрешната
търговия и други, които са използували еднократното прихващане за образуване нова взаимна
задлъжнялост, Б. н. банка следва да вземе мерки, дори до изключване от следващи взаимни прихващания подобни предприятия и ведомства.
3. От изнесеното в доклада се вижда, че министрите и председателите на УДСДР, ЦКС и
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ОСТПЗК не са взели достатъчно ефикасни мерки за затягане на финансовата, разчетна и договорна дисциплина в подведомствените им предприятия, като по този начин не са изпълнили разпорежданията на т. 8 от 982-то постановление на Министерския съвет от 1952 год., за което следва да им
се потърси отговорност.
4. Да се задължат министерствата и ведомствата, които имат натрупани залежали стоки и
материали, да излезат с предложение пред У Д С Д Р, а последното пред Министерския съвет за
начина на ликвидирането им.
5. Всички нареждания, които имат за цел да поставят на разположение на министерствата и
ведомствата стоково-материални ценности, да бъдат в съответствие с оборотните средства на същите или да бъде посочен източника на финансирането (кредитирането), в противен случай предприятията ще бъдат поставени във финансово затруднение. (Така например – ДПК във връзка с
инвентаризацията в края на 1952 год. нареди с писмо № 6130/2.10.1952 год. да не се считат за залежали ония стоки, които могат да се употребят за производствена или друга дейност до края на
1953 година, без да даде указание с какви средства ще се заплатят същите).
6. За да бъде действително резултатна помощта, която ще се даде на предприятията и организациите за уреждане на взаимната им задлъжнялост при оказал се дебитен остатък, необходимо
е Б. н. банка да отпуска специален кредит със срок от 2-3 месеца, както е в съветската практика.
По доклада за първото еднократно прихващане Държавната планова комисия направи възражение относно предложения срок от 45 дни за погасяване на кредита, който се отпуска за уреждане на взаимната задлъжнялост и даде мнение Б. н. банка да отпусне специален кредит със срок
до 3 месеца. Предложението на банката се базираше на това, че съгласно 218-то постановление на
Министерския съвет от 1951 година, кредитите за временни нужди са със срок до 45 дни, въпреки че в случая не се касаеше до кредити за временни нужди, а за специален кредит. Указанията за
резултата от отпуснатите кредити при еднократното прихващане са такива, че голяма част от тия
кредити, поради късия срок за погасяване, са преминали в просрочие, което отежнява финансовото състояние на предприятията.
София, 11 май 1953 год.
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ПЛАНОВА КОМИСИЯ:
В. Беломъжов
МВ/2 екз.
ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 61, л. 9–10. Оригинал. Машинопис.

№ 255
ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ КИРИЛ ЛАЗАРОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ
АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ РАЙКО
ДАМЯНОВ ЗА ТЕЖКОТО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С
ПРЕДЛОЖЕНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСОВО ЗАЗДРАВЯВАНЕ
София, 26 май 1953 г.
Строго поверително
До
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Другаря РАЙКО ДАМЯНОВ
Т у к
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ДОКЛАД
от КИРИЛ ЛАЗАРОВ, Министър на финансите
и АТАНАС Н. МЕЧКАРОВ, Председател на Българската народна банка
Относно: Тежкото финансово състояние на предприятията
Другарю Подпредседател,
В изпълнение поръчението на Бюрото на Министерския съвет да внесем предложение за
уреждане взаимната задлъжнялост на предприятията, представяме Ви настоящия доклад.
Нередностите в предприятията, създаващи взаимната задлъжнялост, датират отдавна. Напоследък, обаче, те се засилиха извънредно много поради това, че към заварените от преустройството на банковата система нередности в предприятията се прибавиха нови, предизвикани от основни принципни нарушения в планирането през 1953 г. Положението, особено сега, е такова, че
без премахване на основните причини, предизвикващи взаимната задлъжнялост между предприятията, е невъзможно да се разчисти, макар и в общи линии, тази задлъжнялост.
[- - -]
За финансовото оздравяване на държавните и кооперативни търговски предприятия, предприятията на тежката и леката промишленост, на електрификацията, на хранителната промишленост и транспорт, за укрепване стопанския разчет в тях и за разчистване основната част от извънбанковата им задлъжнялост по разчетни документи, се счита за необходимо:
1. В 10-дневен срок Председателят на Държавна планова комисия, съвместно с Министъра
на вътрешната търговия и Председателя на Централния кооперативен съюз да поставят в съответствие плана за стокооборота по централизования фонд със стоковия фонд, като стоките, които ще
се явят в излишък, вследствие разрива между стоковия фонд и плана за стокооборота от централизования фонд, се отнесат на съхранение до края на годината като свръхнормативни запаси при
държавните търговски предприятия на едро.
Средствата за тази цел да се отпуснат от Българска народна банка по реда на краткосрочното кредитиране на държавните търговски предприятия на едро със срок до края на 1953 г.
За целта в кредитния план на Българска народна банка да се увеличи сумата на планираните кредити с ... лева, без да се допуска нарастване на паричното обращение, като държавният бюджет съответно увеличи остатъка по сметката си при Българска народна банка.
2. Сключените договори от държавните и кооперативни търговски предприятия за снабдяване със стоки през II-то тримесечие на 1953 г., автоматически се изменят в съответствие с направените промени по плана за стоковия фонд за същото тримесечие.
3. Възлага се на Председателя на Държавна планова комисия, Министъра на финансите,
Министъра на вътрешната търговия и Председателя на Централния кооперативен съюз до края на
м. октомври т.г. да изработят правилник за организиране на правителствен стоков резерв и реда на
ползуването му и да направят предложение за окончателно уреждане на въпроса с всички до сега
образувани свръхнормативни запаси от стоки, както в държавните, така и в кооперативните търговски организации на едро.
4. До края на м. септември т.г. Министърът на вътрешната търговия и Председателят на
Централния кооперативен съюз, в съгласие с Министъра на финансите, да разчистят държавните
търговски предприятия на дребно, селкоопите и наркоопите от всички залежали годни стоки – напълно запазили качеството си на търговска стока, които могат да намерят пласмент в други райони в страната, като се предадат на съответните държавни търговски предприятия на едро.
5. Министърът на вътрешната търговия и Председателят на Централния кооперативен съюз, съвместно с Министъра на финансите, да предприемат следните мерки за разчистване на търговските предприятия на дребно и едро от демодираните, дефектни и негодни стоки:
а) да организират преработката на тези стоки, за да придобият качества и вид на редовна
търговска стока;
б) ако преработката на някои от тия стоки струва повече, отколкото загубата при евентуалната им продажба по намалени цени, то цените на дребно на тези стоки да бъдат намалени;
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в) да се намалят цените и на демодираните и дефектни стоки, които не се поддават на преработка;
г) негодните стоки, които не могат да бъдат продадени чрез намаление на цените или преработка, да се предадат на ДСП „Отпадъци и амбалаж“. Негодните за употреба и преработка стоки да се бракуват и унищожат.
6. Министърът на вътрешната търговия и Председателят на Централния кооперативен съюз да установят точна и редовна месечна отчетност за свръхнормативните остатъци в търговските организации на едро и дребно.
7. При определяне на стоковия фонд на търговските предприятия на едро и дребно в отделните тримесечия през годината, същият да се намалява с:
а) наличните свръхнормативни запаси, които ще има в началото на планираното тримесечие и
б) при намаление плана по стокооборота – разликата от стоки, която ще се яви от намаления норматив.
8. Министерството на вътрешната търговия, Председателят на Централния кооперативен
съюз и Председателят на Държавна планова комисия от началото на III-то тримесечие т.г. да планират сезонни запаси от стоки, които се съхраняват от държавните търговски предприятия на едро.
9. От началото на 1954 г. Министерството на финансите да снабди търговските предприятия на дребно с 30% собствени средства и търговските предприятия на едро с 50% собствени
средства.
10. Препоръчва се Председателят на ЦКС в срок до 30.VIII.1953 г. да извърши основна
преоценка на дейността на РКС, селкоопите и наркоопите в страната и за всяка организация поотделно да вземе организационни мерки за отстраняване допуснатите и търпени до сега нередности
и за подобряване тяхната дейност. Оздравителните мерки да се изразят в следните мероприятия:
а) всяка кооперативна организация да бъде изградена на принципа на стопанския разчет.
Ония кооперации, които не могат да бъдат устроени на тази основа, след основна преценка на
причините, поради които техните дейности са нерентабилни и не могат да изпълняват възложените им задачи, да бъдат слети. Сливането на кооперациите да се извърши не механично, а след основна преценка положението на всяка кооперация. Сливането да се извърши постепенно и след
предварителна обществено-политическа и разяснителна дейност всред кооператорите, като се
привлекат в помощ околийските и местни органи на БКП и околийските и местни народни съвети
на депутатите на трудещите се.
Председателят на ЦКС да докладва на Министерския съвет до 31.IХ.1953 г. за резултатите
от сливането на кооперациите;
б) до 31.ХII.1953 г. всички кооперации да ликвидират с неприсъщите им дейности.
Министрите на комуналното стопанство, на земеделието и Председателят на ЦКС да проучат предприятията и дейностите на кооперативните организации за комунално-битовите и стопански услуги – ферми, бани, перални, люпилни за пилета и др., и най-късно до 30.IХ.1953 г. да
направят предложение в Министерския съвет за приемане на тези предприятия от народните съвети на депутатите на трудещите се, като дейността им се поеме от 1.I.1954 г.;
в) да се прилага строг режим на икономии за съкращаване на ненужните административноуправленчески и веществени разходи;
г) да се подобри планирането на стокооборота, като се проучат нуждите и вкуса на потребителите. При съставяне плана по стокооборота да се изхожда от броя на населението, занятието,
паричните доходи, национално-битовите особености на населението в дадените райони и места.
Доставките на стоките по разните видове и асортименти и качества да се извършва само по поръчка на кооперациите.
При планирането да участвува широк актив от местното население и в никакъв случай заявките да не се съставят формално;
д) да се подобри работата на заведенията за обществено хранене и се обезпечи културно
обслужване на трудещите се;
е) да се задължат председателите на РКС, съвместно с ръководствата на кооперациите, да
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прочистят кадрите на съюзите и кооперациите от крадци и злоупотребители. Кадровата служба на
РКС да води на отчет ръководните кадри на всички кооперации;
ж) да се подобри работата на контролно-ревизионния апарат на РКС и да се обезпечи извършването на редовните годишни ревизии на всички селкоопи, като най-напред се ревизират неревизираните от преди няколко години.
Да се задължи Председателят на ЦКС да докладва на Министерския съвет за извършените
ревизии и за резултатите от тях до 31 август 1953 г. за първото полугодие и до 31.I.1954 г. – за
второто полугодие.
Да се задължи изпълнителният комитет на ЦКС и управителните съвети на РКС да разглеждат резултатите от ревизиите на кооперациите за вземане на съответни мерки в 10-дневен срок
от предаване на ревизионните актове;
з) актовете за начети и злоупотребление да се придвижват в месечен срок от съставянето
им. РКС да осигурят редовното извършване на ревизиите от контролните съвети на кооперациите,
като за целта дават ежемесечна отчетност пред ЦКС за получените резултати;
и) да се проведат мероприятия за излизане от счетоводната изостаналост, в която са изпаднали селкоопите, като на последните бъдат дадени срокове най-късно до 30 юни т.г. да изравнят
сметните си отношения с РКС, ЦКС и БНБ.
к) да се предприемат решителни и срочни мерки за събиране на начетите и дебиторската
задлъжнялост. В срок до 30 септември 1953 г. да се предприемат и съдебни действия срещу неиздължилите се.
Да се задължат съдебните органи да разглеждат делата за събиране вземанията на кооперациите от начетени лица и злоупотребители в срок един месец от постъпване на книжата в съответния съд;
л) в срок до 30.IХ.1953 г. балансите на селкоопите да се прегледат и очистят от всички несъществуващи активи;
м) да се положат особени грижи за увеличаване членския състав и дяловия капитал на кооперациите. За тази цел ЦКС, със съдействието на партийните организации и народните съвети на
депутатите на трудещите се, да проведат широка разяснителна работа, чрез която да се засили общественият интерес и общественият контрол към работата на кооперациите.
11. Да се забрани изтеглянето на ръководни и счетоводни кадри от кооперативните организации без съгласието на Председателя на ЦКС.
12. Да се задължи Председателят на ЦКС да докладва на Министерския съвет за получените резултати до 31.Х.1953 г.
13. Да се задължи Министърът на финансите в срок до 31.ХII.1953 г. да изплати на ЦКС,
РКС, селкоопите и наркоопите стойността на иззетите от държавните предприятия кооперативни
имущества. Получените суми да се отнесат по задълженията им към Българска народна банка.
14. Да се задължи Министърът на финансите да нареди да се извършат ревизии на кооперациите за старите данъци. Ревизиите да се извършат в срок до 30 септември 1953 г. Издължаването на старите данъци да се разсрочи най-много до три години, като се вземат предвид реалните доходи на кооперациите.
15. Да се задължи Председателят на ЦКС да докладва тримесечно на Министерския съвет
за изпълнението на мероприятията по настоящия доклад.
16. Като крайно и последно изключение, да се разреши на Българската народна банка:
а) всички заеми на РКС, селкоопите и наркоопите, които са останали на 31.V. т.г. без стоково-материално обезпечение, да се разсрочат за погасяване до края на 1958 година, като разсрочването се извърши в съответствие с очакваните реални доходи по техните планове;
б) 10 дни след издаване на решението на Министерския съвет по настоящия доклад, Българската народна банка да преоформи в редовни заеми просрочените заеми на РКС, селкоопите и
наркоопите;
в) да кредитира РКС, селкоопите и наркоопите с заеми за дялово участие със собствени
оборотни средства до края на 1956 година, като посочените кооперативни организации се задължат да изплатят тези заеми до края на 1956 година при годишно погашение от 25% от разрешените заеми, заедно с лихвите;
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г) да се продължи до 30.IХ. т.г. под гаранция на РКС кредитирането на ония селкоопи и
наркоопи, които при уедряването си с други кооперации са приключили дейността си със загуби и
показват в балансите си загуби. За покриване на тези загуби, кооперациите да представят на Банката погасителни планове;
д) заемите, които ще се разрешат по настоящия доклад, да се отпуснат на кооперативните
организации с решение на управителните и контролни съвети. Тези решения да бъдат одобрени от
следващото първо общо събрание на същите организации.
17. Министрите: на тежката и лека промишленост, на електрификацията, на транспорта, на
доставките и хранителната промишленост, на външната търговия, на комуналното стопанство и
благоустройството, на земеделието, на народното здраве и социалните грижи и Председателят на
У. Д. С. Д. Р. до края на м. септември т.г. да ликвидират свръхнормативните запаси:
а) които са залежали повече от 3 години – чрез разпродажбата им изнасянето им в чужбина;
б) качествените, но ненужни на предприятията основни и спомагателни материали и готова продукция в срок 2 месеца да се поставят на разположение на УДСДР.
Председателят на УДСДР да изготви план за пласмента на предадените му от поменатите
министерства и ведомства основни и спомагателни материали и готова продукция. За материалите и готовата продукция, които ще бъдат пласирани в срок не повече от 1 година, Българска народна банка да кредитира предприятието „Държавно снабдяване“ – с кредити за временни нужди.
Материалите и готовата продукция, които не могат да бъдат продадени в срок от 1 година,
да се предадат на държавния резерв, а други от същите да се изнесат за продажба извън страната.
18. Държавна планова комисия, Министърът на финансите и УДСДР в съгласие с министрите на тежката и леката промишленост, на електрификацията, на доставките и хранит[елната]
промишленост, на комуналното стопанство и благоустройството, на народното здраве и социалните грижи, на земеделието и на транспорта до края на м. септември т.г. да изработят правилник за
създаване на застрахователен резерв на УДСДР и ползуването му от производствените предприятия.
19. Министърът на външната търговия при сключване на конкретните договори с чуждестранните доставчици да обезпечи определянето на точни срокове на доставките в съответствие с
плановете за материално-техническото снабдяване.
20. Министрите с подведомствените производствени предприятия и ДПК да обезпечат пълна съгласуваност между материално-техническото снабдяване на предприятията и производствените планове на същите.
Същите министри и Министърът на финансите да обезпечат пълна съгласуваност между
плана за материално-техническото снабдяване и финансовия им план.
Председателят на Държавна планова комисия и министрите с подведомствени производствени предприятия при съставяне на плана за материално-техническото снабдяване да вземат под
внимание всички материали, които ще се внесат през I-то тримесечие на планираната година по
плана за вноса за предшествуващата година.
21. Министрите с подведомствени производствени предприятия да организират редовна
тримесечна отчетност за залежаващите материали и готова продукция.
При съставяне плана за материално-техническото снабдяване на първо място да се има
предвид тия материали, като същите се включат в плана за материално-техническото снабдяване и
се предадат на други предприятия.
22. Министрите с подведомствени производствени предприятия, министрите на външната и
вътрешната търговия, Председателят на УДСДР, председателите на ЦКС и ЦСТПК в съгласие с
Министъра на финансите да разчистят всички нереални пера от балансите на обединенията и предприятията.
23. Председателят на Държавна планова комисия и Министерство на финансите да предвиждат в плана за капиталовложенията необходимите средства за новооткритите предприятия за
разходи през пусковите периоди.
Продукцията, получена през пусковите периоди, да се внася в държавния резерв, правителствения резерв и застрахователния резерв.
24. Председателят на Централното управление на Българска народна банка в съгласие със
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съответните министри и ръководители на ведомства в срок от 1 месец да извърши прихващане на
взаимната задлъжнялост между предприятията в системата на едно министерство или ведомство.
При запазване най-строга секретност в срок от 4 месеца същият да подготви и внесе в Министерския съвет предложение за еднократно прихващане във връзка с образуваната взаимна задлъжнялост между предприятията на държавния и кооперативен сектор.
25. Българска народна банка да проверява изпълнението на предложените мероприятия и
Председателят на същата да докладва за резултатите пред Министерския съвет.
26. Да се отмени точка 5 от П-178-то Министерско постановление от 1.IV-1953 година относно утвърждаване на касовия и кредитния план.
София, 26.V.1953 г.
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: К. Лазаров
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Б. Н. БАНКА: Ат. Н. Мечкаров
Написани 3 екз.
1 на др. Председ[ател] на МС
1 за др. Председ[ател] на БНБ
1 за Повер[ителна] служба
ЦДА, ф. 132П, оп. 3, а.е. 40, л. 1–41. Оригинал. Машинопис.

№ 256
ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА
ДОПУСНАТИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ПЛАНОВАТА И ФИНАНСОВАТА ДИСЦИПЛИНА И
МЕРКИТЕ ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА*
София, преди 5 юни 1953 г.
ПРОЕКТ
ОТНОСНО: финансовото положение на стопанските предприятия и организации
Министерският съвет отбелязва, че в последно време финансовото състояние на редица
предприятия и организации значително се е влошило, най-очебиющ израз на което е изключителното нарастване на взаимната задлъжнялост между предприятията и организациите, нарастването
на просрочията по краткосрочното кредитиране, нарушаването на сроковете по вноските в единния бюджет на републиката и т.н.
Анализът на причините за влошаване финансовото състояние на някои предприятия и организации показва, че то се дължи главно на следното:
1. В резултат на несъответствието на плана за стокооборота със стоковия фонд, на неизпълнението на плановете, особено на тези за стокооборота, на неритмичен и несъобразен с нуждите внос, на неравномерно и прекомерно снабдяване на промишлеността със суровини, на некомплектувана и лошокачествена продукция, на често изменение на плановете и др. в редица предприятия са се натрупали огромни количества свръхнормативни запаси.
Така например, в Министерството на вътрешната търговия свръхнормативните запаси възлизат в търговските организации на дребно на 186.000.000 лева, към 31.III. т.г., в организациите
на едро – на 89... милиона лева, в системата на Централния кооперативен съюз – в селкоопите и
наркоопите, на 89 млн. лева и в райкоопите и стокобазите на ......... млн. лв., в Министерство на леката промишленост – на 139.000.000 лева, Министерство на тежката промишленост – на
157.000.000 лева, в Министерство на доставките и хранителната промишленост – на 659.000 .000
лв. и други.
2. Търговските и промишлени предприятия са силно затормозени в дейността си от наличието на големи количества демодирани, дефектни, негодни, неотговарящи на бита и културата на
местното население и непласируеми стоки и други материални ценности. В системата на Минис-
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терството на вътрешната търговия те възлизат на 35.000.000 лева, за организациите на дребно и
на 25.000.000 лева за организациите на едро, в системата на Централния кооперативен съюз – на
80.000.000 лева за търговията на дребно и на 235.000.000 лева в търговските организации на едро, в Министерството на тежката промишленост – на 31.000.000 лева, в Министерството на транспорта – 64.000.000 лева, Министерство на доставките – 19.000.000 лева и други.
3. Престъпното отношение към социалистическата собственост и грубото нарушение на
държавната и финансова дисциплина относно правилното използуване на материалните и парични
средства е довело до злоупотреби, кражби, начети и други отклонения на значителни собствени и
банкови средства. В предприятията на Министерството на вътрешната търговия отклонените
средства възлизат в организациите на дребно на 100.000.000 лева и в организациите на едро – на
274.000.000 лева, в селкоопите и наркоопите – на 312.000.000 лева, в райкоопите и търговските
бази на Централния кооперативен съюз – на 575.000.000 лева, в Министерството на тежката промишленост – на 209.000.000 лева, в Министерството на леката промишленост – на 134 000 000 лева, в Министерството на електрификацията – на 88.000.000 лева, в Министерството на доставките и хранителната промишленост – на 250.000.000 лева и други.
4. Наличието на сериозни недостатъци при планирането, а именно:
а) непрекъснатото нарастване на разликата между стоковия фонд и стокооборота без оглед
характера на стоките, които се натрупват в търговските организации, а също и без оглед на срока
за запасяването. В резултат на това за някои стоки, каквито са памучните тъкани, копринените тъкани и други, са създадени повече от двегодишни запаси;
б) намаление плановете за реализацията за сметка на преходните остатъци, значително
превишаващи утвърдените нормативи за готовата продукция;
в) даване на неправилни спецификации при съставяне на плановете за вноса на материали
и суровини, поради което от година на година част от внесените стоки се натрупват като свръхнормативни остатъци, без да бъдат оползотворени в производството;
г) при съставяне на плановете за производството не се вземат пред вид видовете натрупани материали по спецификации с оглед пълното им оползотворяване.
5. Значителна част от предприятията и организациите на стопански разчет не са изпълнили
за 1952 година плана за снижение себестойността на продукцията, издръжката на обръщението,
плановете за реализацията, вследствие на което не са реализирали установените по финансовия
план натрупвания. Неизпълнението на плана за натрупванията е довело до непопълване на приръста на собствените оборотни средства и към 31.ХII.1952 година тези предприятия и организации са излезли с недостиг на собствените оборотни средства на обща сума 168 ... 959 лева.
6. Недостатъчна оперативна връзка между търговските и производствени организации, довеждаща до натрупване в търговските организации на отделни асортименти от стоки, търсенето на
които е намаляло от страна на населението или се е прекратило.
За да се заздрави финансовото положение на стопанските предприятия и организации, да се
укрепи финансовата и платежна дисциплина и обезпечи безусловното изпълнение на финансовите и кредитни планове, Министерският съвет
ПОСТАНОВЯВА
1. За ликвидиране на свръхнормативните запаси да се проведе следното:
а) в десет дневен срок Председателят на Държавната планова комисия, съвместно с Минист[ъ]ра на вътрешната търговия и Председателя на Централния кооперативен съюз да поставят
в съответствие плана за стокооборота по централизования фонд със стоковия фонд, като стоките,
които ще се явяват в излишък, вследствие разрива между стоковия фонд и плана за стокооборота
от централизования фонд, се отнесат за съхранение до края на годината като свръхнормативни запаси при държавните търговски предприятия на едро.
Нови свръхнормативни запаси в райкоопите и стокобазите на Централния кооперативен
съюз да не се образуват, а наличните такива да се поставят в ликвидация.
Необходимите средства за всички свръхнормативни запаси да се осигурят от Българска народна банка за до края на 1953 година, като това не може да стане за сметка на увеличение паричното обръщение. За тази цел Министерството на финансите да увеличи съответно свободния ос-
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татък по сметката на бюджета при Българска народна банка.
б) възлага се на Председателя на Държавната планова комисия, Минист[ъ]ра на финансите, Минист[ъ]ра на вътрешната търговия и Председателя на Централния кооперативен съюз до
края на м. октомври т.г. да изработят правилник, който да влезе в сила от 1.I.1954 г. за организиране на правителствен стоков резерв и реда на ползуването
[...]на 80.299.000 лева.
6. Установяват се следните източници за покриване допълнителното финансиране от бюджета съгласно т. т. 4 и 5:
а) от увеличение приходната част на републиканския бюджет от допълнително изземване
на излишък от оборотни средства в размер на 44.970.797 лева;
б) от постъпилите остатъци от бюджета за 1952 година след приключване изплащането на
лимитните капиталовложения, освободени средства от режийни разноски по бюджетите на специалните ведомства, от уточняване средствата по бюджета на Управление държавно снабдяване и
държавен резерв, от блокирани излишни средства по бюджетите на някои министерства и ведомства и други – 111.560.778 лева.
7. Да се направи преразпределение на собствените оборотни средства между предприятията от местно подчинение чрез местните бюджети. За целта Министерството на финансите да внесе до края на м. юни т.г. предложение за измененията на местните бюджети и съответно на субсидията от републиканския бюджет.
8. Преразпределението на оборотните средства и попълването на недостига, както за сметка на преразпределението на собствените оборотни средства, така също и за сметка на сумите от
бюджета, а също и изплащане на дължимите от държавата суми, да се извърши по следния начин:
а) предоставя се право на министрите и ръководителите на ведомствата да попълнят недостига от оборотни средства в едни предприятия, чрез преразпределение на излишъка от оборотни
средства от други предприятия в рамките на Министерството.
Преразпределението на излишъците на оборотни средства в размер на 69.469.384 лева в
рамките на отделните министерства се извършва по нареждане на съответния министър, като подлежащите на преразпределение средства се приравнят с плащанията по т. 2, буква „б“ на чл. 36 от
Наредбата за плащанията;
б) средствата, отпуснати от бюджета за изплащане задълженията на държавата към кооперациите от системата на Централния кооперативен съюз в Българска народна банка, от която отпускането на средствата да става по план, даден от Централния кооперативен съюз, съгласуван с
Българската народна банка.
9. Задължават се Министерството на финансите, съвместно с Председателя на Централния
кооперативен съюз и Председателя на Централния съюз на Трудово-производителните кооперации в двумесечен срок да разгледат въпроса за размерите на отчисленията от печалбите на кооперациите, като имат предвид, както съветската практика в тази област, така и размера на натрупванията в отделни звена на кооперативната система.
Данъчните задължения на кооперациите в системата на Централния кооперативен съюз,
възникнали въз основа на дейност до 31.ХII.1952 година, се приемат в размерите по балансите им
към същата дата, без да се правят нови документални ревизии за минали години.
Събраните суми до влизането на настоящото постановление в сила не подлежат на връщане.
Разрешава се на районните кооперативни съюзи и кооперациите в системата на Централния кооперативен съюз да използуват еднократно излишните средства по фонд „Стопанско строителство“ към датата на настоящото постановление за изплащане на данъчни задължения от минали години и задължения към БНБ.
10. Възлага се на Председателя на Централния кооперативен съюз, Минист[ъ]ра на леката
промишленост и Минист[ъ]ра на доставките и хранителната промишленост да разработят и внесат
в Министерския съвет предложение за видовете стоки, давани като поощрение и начина на тяхното планиране, придвижване и пласиране.
11. Препоръчва се на Председателя на Централния кооперативен съюз в срок до 30 август
т.г. да извърши основна преценка за дейността на районните кооперативни съюзи, селкоопите и
наркоопите в страната и за всяка организация по отделно да вземе организационни мерки за отст-
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раняване допуснатите и търпени досега нередности и за подобряване тяхната дейност. Оздравителните мерки да се изразят в следните мероприятия:
а) да се укрепи принципа на стопанския разчет в кооперативните организации. Ония кооперации, които не могат да бъдат устроени на тази основа, след основна преценка за причините, поради които техните дейности са нерентабилни и не могат да изпълняват възложените им задачи, да
бъдат слети. Сливането на кооперациите да се извърши не механично, а след основна преценка в
положението на всяка кооперация. Сливането да се извърши постепенно и след предварителна обществено-политическа и разяснителна дейност сред кооператорите, като се привлекат в помощ
околийските и местни органи на Българската комунистическа партия и Околийските и местни народни съвети на депутатите на трудящите се.
Председателят на Централния кооперативен съюз да докладва на Министерския съвет до
30 септември т.г. за резултатите от сливането на кооперациите;
б) до 31 декември 1953 година всички кооперации да ликвидират с неприсъщите им дейности.
Министрите на комуналното стопанство, на земеделието и Председателят на Централния
кооперативен съюз да проучат предприятията и дейностите на кооперативните организации за комунално-битовите и стопански услуги – ферми, бани, перални, люпилни за пилета и други и найкъсно до 30 септември т.г. да направят предложение в Министерския съвет за приемане на тези
предприятия от народните съвети на депутатите на трудящите се, като дейността им се поеме от
1.I.1954 година;
в) да се прилага строг режим на икономии за съкращаване на ненужните административноуправленчески и веществени разходи;
г) да се подобри планирането на стокооборота, като проучат нуждите и вкуса на потребителите. При съставяне плана по стокооборота да се изхожда от броя на населението, занятието,
паричните доходи, национално-битовите особености на населението в дадените райони и места.
Доставките на стоките по разните видове – асортименти и качества да се извършва само по поръчка на кооперациите.
При планирането да участвува широк актив от местното население и в никакъв случай заявките да не се съставят формално.
д) да се подобри работата на заведенията за обществено хранене и се обезпечи културно
обслужване на трудящите се;
е) да се задължат председателите на районните кооперативни съюзи, съвместно с ръководителите на кооперациите, да прочистят кадрите на съюзите и кооперациите от крадци и злоупотребители. Кадровата служба на районните кооперативни съюзи да води на отчет ръководните кадри на всички кооперации;
ж) да се подобри работата на контролно-ревизионния апарат на районните кооперативни
съюзи и да се обезпечи извършването на редовните годишни ревизии на всички селкоопи, като
най-напред се ревизират неревизираните от преди няколко години.
Да се задължи Председателят на Централния кооперативен съюз да докладва на Министерския съвет за извършените ревизии и за резултатите от тях до 31 август 1953 година за първото
полугодие и до 31.I.1954 година за второто полугодие.
Да се задължи изпълнителният комитет на Централния кооперативен съюз и управителните съвети на РКС да разглеждат резултатите от ревизиите на кооперациите за вземане на съответни мерки в 10-дневен срок от предаване на ревизионните актове;
з) актовете за начети и злоупотребления да се придвижват в месечен срок от съставянето
им. РКС да осигурят редовното извършване на ревизиите от контролните съвети на кооперациите,
като за целта дават ежемесечна отчетност пред Централния кооперативен съюз за получените резултати.
и) да се проведат мероприятия за излизане от счетоводната изостаналост, в която са изпаднали селкоопите, като на последните бъдат дадени срокове най-късно до 30. юни т.г. да изравнят
сметните си отношения с РКС, ЦКС и БНБ.
к) да се предприемат решителни и срочни мерки за събиране на начетите и дебиторската
задлъжнялост. В срок до 30. септември т.г. да се предприемат и съдебни действия срещу неиздъл-
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жилите се.
Да се задължат съдебните органи да разглеждат делата за събиране вземанията на кооперациите от начетени лица и злоупотребители в срок от един месец от постъпване на книжата в съответния съд;
л) в срок до 30. септември т.г. балансите на селкоопите да се прегледат и очистят от всички несъществуващи активи;
м) да се положат особени грижи за увеличаване членския състав и дяловия капитал на кооперациите. За тази цел ЦКС, с съдействието на партийните организации и народните съвети на депутатите на трудящите се да проведат широка разяснителна работа, чрез която да се засили общественият интерес и общественият контрол към работата на кооперацията.
12. Забранява се изтеглянето на ръководни и счетоводни кооперативни кадри, без съгласието на Централния кооперативен съюз.
13. Да се заслуша на пленарно заседание на Министерския съвет доклад от Минист[ъ]ра на
правосъдието – др. Ради Найденов, за борбата, която води Министерството на правосъдието за защита и опазване на социалистическата собственост.
14. Като крайно и последно изключение да се разреши на Българска народна банка:
а) всички заеми на районните кооперативни съюзи, селкоопите и наркоопите, които са останали към края на юни т.г. без стоково-материално обезпечение, да се отсрочат за погасяване до
края на 1958 година, като разсрочването да се извърши в съответствие с очакваните реални доходи по техните планове;
б) да преоформи в редовни заеми просрочените заеми на Районните кооперативни съюзи,
селкоопите и наркоопите в 10-дневен срок от издаване на настоящето постановление;
в) да кредитира Районните кооперативни съюзи, селкоопите и наркоопите с заеми за дялово участие на собствените оборотни средства до края на 1956 година, като посочените кооперативни организации се задължават да изплатят тези заеми до края на 1956 г. при годишно погашение от 25% от разрешените заеми, заедно с лихвите;
г) да се продължи до 30. септември т.г. под гаранция на Районните кооперативни съюзи
кредитирането на ония уедрени селкоопи и наркоопи, на които балансът след уедряването показва загуба. За покриване на тези загуби кооперациите да представят на Банката погасителни
планове;
д) заеми, които ще се разрешат по настоящия пункт, да се отпуснат на кооперативните организации с решение на управителните и контролни съвети. Тези решения да бъдат одобрени на
следващото първо събрание на същите кооперативни организации.
15. Председателят на Централното управление на Българската народна банка, в съгласие
със съответните министри и ръководители на ведомствата в срок от един месец да извърши прихващане на взаимната задлъжнялост между предприятията в системата на едно министерство или
ведомство.
16. Контролът по изпълнението на настоящето постановление се възлага на Председателя
на Държавната планова комисия, Минист[ъ]ра на финансите и Председателя на Българската народна банка.
ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 63, л. 12–19. Копие. Машинопис.
*

Виж и документи № 257 и 258.
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№ 257
ПИСМО ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ДО ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ РАЙКО ДАМЯНОВ С МНЕНИЕ И БЕЛЕЖКИ ПО ПРОЕКТА ЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ
НАРУШЕНИЯ НА ПЛАНОВАТА И ФИНАНСОВАТА ДИСЦИПЛИНА И МЕРКИТЕ ЗА
ОЗДРАВЯВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА*
София, 5 юни 1953 г.
Лично строго поверително
№ П-98
До
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Другаря РАЙКО ДАМЯНОВ
Т у к
На № Д-220/3.VI.1953 г.
Считаме, че проектът за постановление на Министерството на финансите не отразява правилно причините, поради които предприятията са изпаднали в тежко финансово положение и не
определя ефикасни средства за нормализиране положението.
В констативната част на проекта се започва с това, че значителна част от предприятията и
организациите на стопански разчет не са изпълнили за 1952 г. плана за снижаване себестойността на продукцията, вследствие на което не са реализирали установените по финансовия план натрупвания. А „неизпълнението плана за натрупванията е довело до непопълване на приръста на
собствените оборотни средства“.
Горното е вярно, но същността на въпроса не се състои в това. Гвоздеят на въпроса за сегашното извънредно тежко финансово положение на търговските, производствени и други предприятия
е в това, че същите са затрупани със свръхнормативни запаси, заангажирващи в някои случаи напълно оборотните средства по норматива на отделни предприятия, а също и на доставчиците.
Тази основна причина не изпъква в проекта с цялата своя яркост и сериозност. Вместо да
се удари по тази основна нередност и последиците є, същата се замъглява, като се казва: „Фактическите остатъци на стоково-материалните ценности са превишили значително установените нормативи и са довели до замразяване на огромни както собствени, така и заемни средства“.
В точка 4 на констативната част се сочи: „Непрекъснатото нарастване на разликата между
стоковия фонд и стокооборота без оглед характера на стоките, които се натрупват в търговските
организации, а също без оглед на срока за запасяването“ също като причина за лошото финансово положение на предприятията.
Така, както е писано, излиза, че по начало свръхнормативните запаси са редно явление и че
ако има нещо нередно в случая, то е, че разривът между стоковия фонд и стокооборота, който води до натрупване на свръхнормативни запаси, е нередно явление само дотолкова, доколкото се
явява „без оглед характера на стоките ..., а също и без оглед на срока за запасяването“.
Намираме, че това е погрешно. Свръхнормативните запаси по начало не са никакво запасяване като резерв. 228-то постановление на Министерския съвет от 15 март 1952 година задължава „да се заделят и задържат в търговските организации на едро временни свръхнормативни запаси от запланирания стоков фонд за реализация през 1952 г.“. В постановлението за касовия и кредитен план на Банката за III-то тримесечие на 1952 г. се възложи на комисия да уреди въпроса със
свръхнормативните запаси, при устни указания, същите да се съхраняват само в държавните търговски организации на едро, като за целта се предвидят бюджетни средства, което означава, че
трябваше да се ликвидира със свръхнормативните запаси и да се постави началото на правителствен стоков резерв.
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На мнение сме, че формулировката в точка 4 не само, че е погрешна, но и прикрива грамадното несъответствие между стоковия фонд и плана по стокооборота, което несъответствие възлиза на около 2 милиарда лева.
В констативната част като причина за влошаване финансовото положение на предприятията не е намерило отражение и това, че министрите на вътрешната търговия, на тежката и лека промишленост, на електрификацията, на земеделието, председателите на УДСДР и на ЦКС не изпълниха редица правителствени постановления за ликвидиране на свръхнормативните запаси, дефектните и демодирани стоки и др. (постановления № П-592 от 28.VII.1952 г. и № П-817 от
13.Х.1952 г.).
В точка 5 на констативната част се говори за „недостатъчна оперативна връзка“, което довело до „натрупване в търговските организации на отделни асортименти от стоки, търсенето на
които е намаляло от страна на населението или се е прекратило“. А истината е, че стокооборотът
се планира лошо от Държавната планова комисия, Министерството на вътрешната търговия и
Централния кооперативен съюз. Изпращането на електрически крушки, електрически котлони и
електрически материали в места, където няма електрическа енергия, струва ни се, че не е намаляване или прекратяване на търсенето.
По проекта за постановление.
Както е дадена постановката неправилно, така и неправилно се сочат мероприятия за разрешаването на въпроса.
На първо място в постановлението се предлага попълването недостига на оборотните средства на държавните предприятия.
По точките, уреждащи разпределението на средствата, възражение не правим, но считаме,
че това не е разрешение на въпроса. Още повече, че за целта се предвижда средствата да се вземат
почти напълно от предприятията чрез преразпределение на бюджетните средства и изземване излишни оборотни средства. От 168.000.959 лева за попълване, 69.469.384 лева ще се дадат от преразпределение, 44.970.797 лева от излишни оборотни средства и от бюджета – 53.560.778 лева.
В проекта за постановление за разчистването на свръхнормативните запаси се предлага:
а) „разликата между стоковия фонд и стокооборота на дребно да се определя... не по общи
цифри, а по видове стоки с оглед да се обезпечат по всеки вид стоки нормални запаси“.
Такава реакция означава, че досега не е имало нищо нередно в диспропорцията, съществуваща между стоковия фонд и плана по стокооборота, включително частта за законно установените резерви. С това не можем да се съгласим. Създадените диспропорции при планирането са на лице. Първото, което е необходимо, е тая диспропорция да се премахне, и второ, да се намерят средства, за да се покрият тия стоки, които са се явили или които ще се явят като свръхнормативни запаси, след коригирането плана по стокооборота на търговските организации на едро.
Покриването на свръхнормативните запаси с кредити от Банката поначало е неправилно.
Както много пъти сме изнасяли, ние считаме, че от тия свръхнормативни запаси трябва да се образуват редовни стокови резерви, които да са на разположение на Министерския съвет. Аксиома
в социалистическата финансова наука е, че такива резерви се образуват за сметка на бюджетните
средства. До сега, въпреки многократно да сме искали уреждането на този въпрос, това не е ставало и Банката все още кредитира за тези свръхнормативни запаси. Считаме, че трябва да се премине към окончателното уреждане на въпроса, като за целта в постановлението на първа и втора
точка се даде следната редакция:
Точка 1. „В 15-дневен срок Министърът на вътрешната търговия, Председателят на Централния кооперативен съюз и Председателят на Държавна планова комисия да проведат в съответствие плана по стокооборота на търговските организации на едро с плана по стокооборота на
дребно по централизования фонд. Стоките от свръхнормативни запаси при стокобазите на ЦКС и
тия при РКС да се включат до края на 1953 г. за реализация по стокооборота на селкоопите. Наличните свръхнормативни запаси от стоки, представляващи редовна търговска стока и новообразуваните такива в резултат на несъответствието между стоковия фонд и стоките, заделени за държавен резерв, и по плана по стокооборота, да се съхраняват до края на 1953 г. в държавните търговски организации на едро.
Сключените договори от търговските организации на дребно автоматически се изменят в
съответствие с изменението плана за стокооборота на търговските организации на едро.
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Българската народна банка, като крайно изключение и като последен случай, да кредитира
тези свръхнормативни запаси с краен срок 31 декември 1953 г. За целта остатъците по сметката на
републиканския бюджет при банката към 31 май т.г. да се увеличат съответно увеличените кредити за свръхнормативни запаси.
Планови разлики по §§ 3 и 4 на държавния бюджет за стоките, представляващи свръхнормативни запаси, не се начисляват.
Възлага се на Председателя на Държавната планова комисия, Министъра на финансите и
Министъра на вътрешната търговия до края на м. октомври т.г. да изработят правилник за организацията на правителствен стоков резерв, както и за реда на ползуването му. В този резерв да се
включат всички годни свръхнормативни запаси, включително и образуваните до 31 декември
1953 г. – без стоките от сезонен характер.
Считаме, че постановление № 868 точка 1 буква „а“ на раздел II от 27 юли 1952 г. за задължителното изкупуване на всички произведени качествени стоки от производствените предприятия,
както и П-228-то постановление от 15 март 1952 година, относно образуването на временен
свръхнормативен запас, трябва да се отменят – първото, като противоречащо на принципа на стопанския разчет и второто, като ненужно.
На второ място, в постановлението трябва да залегнат мероприятия, които да гарантират
разчистването в търговските организации на едро и дребно на негодните, дефектни, демодирани и
други подобни стоки. В проекта на Министерството на финансите се предвижда в известни срокове (от 1-2 месеца) съответните министри да направят предложение, как да разчистят тези стоки.
Такива задължения са давани вече много пъти на министрите и ръководителите на ведомства и досега не е направено нищо. На мнение сме, в това постановление да се дадат точно определени
кратки срокове, в които да се извърши разчистването, като за изпълнението оперативно се следи
от Министерския съвет.
За целта предлагаме:
„Точка 3. Председателят на Държавната планова комисия, Министърът на вътрешната търговия и Председателят на Централния кооперативен съюз в двумесечен срок да установят нуждите на Министерството на народното здраве, Министерство на вътрешните работи, Министерство
на народната отбрана, Министерство на народната просвета и други ведомства за до края на
1953 г. от материали, които се намират в търговската мрежа като демодирани и дефектни стоки и
в същия срок ги предадат на тези ведомства срещу заплащане.
За целта може да се използуват средства и от други параграфи на бюджета на съответното
министерство или ведомство.
Точка 4. Министърът на вътрешната търговия и Председателят на Централния кооперативен съюз, съвместно с Министъра на финансите, до края на м. август т.г. да разчистят търговските предприятия на дребно и едро от демодираните, дефектни и негодни стоки, като:
а) организират преработката на тези стоки, за да придобият качества и вид на редовна търговска стока;
б) ако преработката на някои от тези стоки струва повече, отколкото загубата при евентуалната им продажба по намалени цени, то цените на дребно на тези стоки да бъдат намалени;
в) намалят цените на демодираните и дефектни стоки, които не се поддават на преработка;
г) негодните стоки, които не могат да бъдат продадени чрез намаление на цените или преработка, да се предадат на ДСП „Отпадъци и амбалаж“. Негодните за употреба и преработка стоки да се бракуват и унищожат“.
Точка 5. Министърът на вътрешната търговия и Председателят на Централния кооперативен съюз до края на м. септември т.г. да разчистят държавните и кооперативни търговски организации на дребно от залежалите, но годни стоки, чрез разместването им по районите на страната,
като съответно изменят плановете за стокооборота в окръжен разрез.
За да не се допуска образуването на нови свръхнормативни запаси вследствие неправилно
планиране, предлагаме т. т. 7, 8 и 9 да получат следния текст:
„Точка 6. Председателят на Държавната планова комисия, Министърът на вътрешната търговия и Председателят на Централния кооперативен съюз да обезпечат при планирането на стокооборота, на първо място да се включат в плана:
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а) образуваните през тримесечието в предприятията свръхнормативни остатъци;
б) разликата от стоки, която ще се яви при планиран по-малък стокооборот в сравнение с
предното тримесечие, поради намалението на норматива от стоки.
Точка 7. Председателят на Държавната планова комисия, Министърът на вътрешната търговия и Председателят на Централния кооперативен съюз от началото на IV-то тримесечие т.г. да
планират сезонни запаси от стоки и други материални ценности, които се образуват при търговските организации на едро и промишлените предприятия във връзка със сезонния характер на производството, реализацията и употребата.
Точка 8. Председателят на Държавната планова комисия да не допуска планираните преходни остатъци по материалните баланси на народостопанския план да бъдат в размери, превишаващи установените нормативи на готовата продукция и суровини.
Считаме, че трябва да се постави точка 9 със следния текст:
Точка 9. Напомня се на Министъра на вътрешната търговия и Председателя на Централния
кооперативен съюз да договарят с вносните предприятия внасянето от вън на стоки в количества,
които съответствуват на норматива и че за внесените в по-големи количества стоки, отколкото е
нормативът, лично те носят отговорност.
Считаме, че трябва в отделна точка на постановлението да се препоръча на Председателя
на Централния кооперативен съюз да изготви план и проведе в кратък срок мероприятия за организационното, стопанско и финансово укрепване на районните кооперативни съюзи и селкоопите,
като за целта в постановлението да се постави следната точка:
Точка 10. След представянето на план от Централния кооперативен съюз за мероприятия,
които ще гарантират рентабилна дейност на РКС и селкоопите, разрешава се, като крайно и последно изключение, Българската народна банка:
а) да разсрочи за погасяване до края на 1958 г. всички заеми на РКС, селкоопите и наркоопите, които са останали на 31 май т.г. без стоково-материално обезпечение, като разсрочването се
извърши в съответствие с очакваните реални доходи по техните планове.
Тези заеми Банката разрешава под гаранция на висшестоящата организация.
б) да преоформи в редовни заеми просрочените заеми на РКС, селкоопите и наркоопите 10
дни след издаване на решението на Министерския съвет по настоящия доклад;
в) да кредитира РКС, селкоопите и наркоопите със заеми за дялово участие със собствени
оборотни средства до края на 1956 г., като посочените кооперативни организации се задължат да
изплатят тези заеми до края на 1956 г. при годишно погашение от 25% от разрешените заеми, заедно с лихвите;
г) да продължи до 1 декември т.г., под гаранция на РКС, кредитирането на ония селкоопи и
наркоопи, които при уедряването си с други кооперации са приключили дейността си със загуби и
показват в балансите си загуби. За покриване на тези загуби кооперациите да представят на Банката погасителни планове;
д) заемите, които ще се разрешат по настоящия доклад, да се отпуснат на кооперативните
организации с разрешение на управителните и контролни съвети. Тези решения да бъдат одобрени от следващото първо общо събрание на същите организации.
По т. т. 6, 7, 8 и 9 на проекта не възразяваме.
С разчистването на свръхнормативните запаси в търговските организации, въпросът за финансовото положение на всички предприятия не се разрешава. Свръхнормативни запаси в големи
количества, в някои случаи по-големи и от самия норматив на дадено предприятие, има в предприятията на промишлеността, електрификацията, транспорта, земеделието и др.
Предлагаме:
Точка 11. Министрите на тежката и лека промишленост, на електрификацията, на транспорта, на доставките и хранителната промишленост, на външната търговия, на комуналното стопанство и благоустройството, на земеделието, на народното здраве и социалните грижи и Председателят на УДСДР до края на м. септември т.г. да ликвидират свръхнормативните запаси:
а) които са залежали повече от 3 години – чрез продажбата им на други държавни предприятия, ТПК или изнасянето им в чужбина;
б) качествените, но ненужни на предприятията основни и спомагателни материали и гото-

3. Кредитна дейност

Кредитиране

123

ва продукция в срок от 2 месеца да се поставят на разположение на УДСДР.
Председателят на УДСДР да изготви план за пласмента на предадените му от поменатите
министерства и ведомства основни и спомагателни материали и готова продукция. За материалите и готовата продукция, които ще бъдат пласирани в срок не повече от 1 година, Българската народна банка да кредитира предприятието „Държавно снабдяване“ с кредити за временни нужди
със срок до 1 година.
Материалите и готовата продукция, които не могат да бъдат продадени в срок до 1 година,
да се предадат на държавния резерв, а други от същите да се изнесат за продажба извън страната.
Точка 12. Забранява се на министерствата и ведомствата да правят поръчки за внос на материали при наличие на сходни спесификации от същите материали, намиращи се в страната като
свръхнормативни запаси. За поръчки на материали, без спазване на това нареждане, да се търси
углавна отговорност.
За постоянно следене образуването на нови свръхнормативни запаси и вземане своевременно мерки за ликвидирането на образуваните такива, предлагаме:
а) Председателят на Държавната планова комисия, Министърът на финансите, Председателят на УДСДР, в съгласие с министрите на тежката и леката промишленост, на комуналното стопанство и благоустройството, на народното здраве и социалните грижи, на земеделието и на транспорта до края на м. IХ. т.г. да изработят правилник за създаване от 1.I.1954 г. на застрахователен
резерв при УДСДР и ползуването му от производствените предприятия;
б) Министърът на външната търговия, при сключване на конкретните договори с чуждестранните доставчици, да обезпечи определянето на точни срокове на доставките в съответствие с
плановете за материално-техническото снабдяване.
По точка 12 също не възразяваме.
Точка 13. Задължават се министрите и председателите на ЦКС и ЦС на ТПК и ръководителите на ведомствата, начиная от текущия месец, да въведат месечна отчетност на залежалите
свръхнормативни запаси от стоки, която лично да разглеждат и да вземат своевременно мерки за
ликвидирането на запасите. Председателят на Българската народна банка да докладва тримесечно
пред Министерския съвет за ликвидирането на свръхнормативните запаси и мерките, които се вземат против образуването на нови запаси.
Точка 14. Задължават се министрите и ръководителите на ведомствата, под контрола на
Министъра на финансите, в срок до 30.IХ. т.г., да прочистят балансите на предприятията от нереални вземания и задължения, нереални остатъци от малоценни и малотрайни предмети и други
статии на баланса.
За резултатите от прочистването Министърът на финансите да докладва пред Министерския съвет до 31.Х. т.г. Занапред, въз основа на ежегодно провеждани инвентаризации, да се извършва систематическо прочистване на балансите на предприятията от нереални пера.
Напомня се на министрите и ръководителите на ведомствата и главните счетоводители на
предприятията, че единственият документ, по който ще се определя финансовото състояние на
предприятията, е техният баланс, за реалността на който те носят отговорност.
София, 5 юни 1953 година
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление:
Зам.-председател:
Председател:
Ив. Палийски
Ат. Н. Мечкаров
.../Написани 3 екз.
1 за адресанта
1 за др. Председател на БНБ
1 за Повер[ителната] служба
ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 63, л. 1–10. Оригинал. Машинопис.
* Виж и документи № 256 и 258.
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№ 258
ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА
ДОПУСНАТИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ПЛАНОВАТА И ФИНАНСОВАТА ДИСЦИПЛИНА И
МЕРКИТЕ ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА*
София, след 5 юни 1953 г.

МИНИСТЕРСКИ

СЪВЕТ

ПРОЕКТО-ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПО ДОКЛАД № ............. ОТ ................... НА
.......................................................
Вх. № .................
За: ликвидиране допуснатите нарушения на плановата и финансова
дисциплина и мерките за оздравяване финансовото състояние
на търговските и промишлени предприятия
За да се заздрави финансовото положение на търговските и промишлените предприятия, да
се укрепи финансовата и платежна дисциплина и обезпечи безусловното изпълнение на финансовите и кредитни планове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВЯВА:
1. Като изключение до края на 1953 година да се кредитират държавните и кооперативни
търговски организации на едро за наличните свръхнормативни запаси, образували се като разлика между стоковия фонд и стокооборота на дребно. За тази цел Българска народна банка, съвместно с Министерството на вътрешната търговия и Централния кооперативен съюз, да уточни размера на стойността на тези стоки и да предвиди необходимите средства по кредитните планове за
III-то и IV-то тримесечие.
Подпредседателите на Министерския съвет другарите Георги Чанков и Райко Дамянов,
съвместно с Министъра на финансите и Председателя на Българска народна банка, да установят
източниците за покриване на допълнителното кредитиране на свръхнормативните запаси.
2. Министърът на вътрешната търговия и Председателят на Централния кооперативен съюз в двумесечен срок да уточнят натрупаните досега свръхнормативни запаси от стоки, които са
вече демодирани или с качество по-ниско от тези на текущото производство, както и машини, инструменти, авточасти и други материали за производство, капитално строителство и ведомствени
нужди. С оглед на тяхното пълно оползотворяване, в съгласие с министрите на народната отбрана, вътрешните работи, народното здраве и социалните грижи, народната просвета, електрификацията, комуналното стопанство и благоустройството, строежите, транспорта, Председателя на Управление държавно снабдяване и държавен резерв, Председателя на Комитета за наука, изкуство
и култура, Началника на Главното управление на трудовите резерви, Началника на Главното управление на трудовата повинност и Централния съвет на професионалните съюзи продават от тези стоки през II-то полугодие на т.г. за ведомствено снабдяване, съгласно плановете на материално-техническото снабдяване.
За резултатите от провеждането на това мероприятие Министърът на вътрешната търговия
и Председателят на Централния кооперативен съюз, в срок от два и половина месеца, да доложат
в Министерския съвет.
3. Обръща внимание на Министъра на вътрешната търговия и Председателя на Централния
кооперативен съюз за системното неизпълнение на точка 1-ва и 2-ра на 1002-то постановление на
Министерския съвет от 1951 година, относно пласмента на застоялите стоки.
4. За осигуряване пласмента на непълноценните и демодирани стоки по единните държавни цени, разрешава на Министъра на вътрешната търговия и Председателя на Централния кооперативен съюз да организират поправки на тези стоки за подобряване на тяхното качество.
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Разрешава на Министъра на вътрешната търговия и Председателя на Централния кооперативен съюз да отпускат на предприятията при градските народни съвети и на трудово-производителните кооперации непълноценни и демодирани стоки, неподходящи за пласиране в тоя им вид,
за производство на нови стоки, търсени от населението.
5. Разрешава на Министъра на вътрешната търговия и Председателя на Централния кооперативен съюз при необходимост и само след конкретна преценка на място от специалисти на Министерството на вътрешната търговия, съгласувано с Министъра на финансите, да утвърждават
преоценката на непълноценните стоки, установена въз основа на специални актове, съставени за
всеки отделен случай, с оглед да се осигури продажбата на тези стоки при минимална загуба.
Размерът на преоценката и разходите за преработката на тези стоки да не надминава общо
за Министерството на вътрешната търговия и Централния кооперативен съюз 20 милиона лева годишно, а до края на 1953 година – не повече от 15 милиона лева.
Преоценените стоки да се продават в специални щандове на определени магазини и при
специална етикетировка.
6. Министерството на вътрешната търговия и Централният кооперативен съюз в срок от 15
дена да представят на Държавната планова комисия предложение за изменение на производствения план за II-то полугодие на 1953 година за стоките, по които има натрупвания за повече от една година.
Държавната планова комисия в съгласие със съответните министри да внесе в Министерския съвет предложение за коригиране плана за тези стоки и евентуалното им заменяване с недостигащи за нуждите на вътрешния пазар стоки.
7. За да не се допусне по-нататъшно нарастване на свръхнормативните запаси, при планирането да се изхожда от следното:
а) разликата между стоковия фонд и стокооборота на дребно да се планира от Държавната
планова комисия, Министерството на вътрешната търговия и Централния кооперативен съюз не
по общи цифри, а по групи стоки, с оглед да се осигурят за всяка група стоки нормални запаси;
б) преходните остатъци по материалните баланси да се планират в размери, непревишаващи установените нормативи за готова продукция и суровини;
в) в срок от 15 дена министерствата и ведомствата да доложат в Министерския съвет за извършеното през тази година по поставянето на производствените си програми в съответствие с
необходимите количества суровини и материали, съгласно установените нормативи;
г) Държавната планова комисия и министерствата при съставянето на плана по производството за 1954 година да включат наличните количества залежали суровини.
Председателят на Централния съвет на трудово-производителните кооперации при съдействие на Министъра на тежката промишленост, Министъра на леката промишленост, Управление
държавно снабдяване и държавен резерв, Министъра на електрификацията, Министъра на строежите и други стопански министерства, в срок от един месец, да установи какви материали от залежалите биха могли да бъдат използувани за изработване на дребни сечива, домакински уреди и
други предмети за широко потребление.
д) Министърът на вътрешната търговия и Председателят на Централния кооперативен съюз в заявките си за съставяне на плана за 1954 година да се съобразяват с наличните количества и
асортимент на стоковите запаси, както и с потребностите на пазаря.
При съставянето на производствените програми за 1954 година министерствата да вземат
под внимание заявките на Министерството на вътрешната търговия.
Договорите между министерствата-доставчици и Министерството на вътрешната търговия
да се сключват на базата на предварителните поръчки на търговските организации;
е) стоките за широко потребление за нуждите на вътрешния пазар да се внасят съгласувано с Министерството на вътрешната търговия;
ж) министрите и ръководителите на ведомствата да въведат месечна отчетност на залежалите свръхнормативни запаси от стоки и лично да вземат мерки за тяхното ликвидиране;
з) под контрола на министрите, ръководителите и главните счетоводители на предприятията, въз основа на провежданите инвентаризации, да изписват от балансите на предприятията нереалните вземания и задължения, нереалните остатъци от малоценни и малотрайни предмети, като
точно спазват Наредбата за счетоводните отчети и баланси на предприятията и стопанските орга-
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низации.
8. Министърът на финансите, съвместно с Председателя на Централния кооперативен съюз
и Председателя на Централния съвет на трудово-производителните кооперации в двумесечен срок
да разгледат въпроса за изменение размерите на отчисленията от печалбите на кооперациите и като имат пред вид натрупванията в отделните звена на кооперативната система, да внесат предложение в Министерския съвет.
9. Данъчните задължения на кооперативните организации в системата на Централния кооперативен съюз, възникнали въз основа на дейност до 31 декември 1952 година, се приемат в размерите по балансите им към същата дата, без да се правят нови документални ревизии за минали
години.
Събраните суми до влизането на настоящото постановление в сила не подлежат на връщане.
Разрешава на районните кооперативни съюзи и кооперациите в системата на Централния
кооперативен съюз да използуват еднократно излишните средства по фонд „Стопанско строителство“ към датата на издаването на настоящото постановление за изплащане на данъчни задължения от минали години.
10. Министърът на правосъдието да докладва на пленарно заседание през месец август т.г.
на Министерския съвет за борбата, която се води от Министерството на правосъдието за защита
и опазване на социалистическата собственост.
11. Разрешава на Председателя на Българската народна банка, след представянето на план
от Централния кооперативен съюз за мероприятия, гарантиращи рентабилна дейност на районните кооперативни съюзи и селкоопите:
а) да разсрочи за погасяване до края на 1958 година всички заеми на районните кооперативни съюзи, селкоопите и наркоопите, които са останали на 31 май 1953 година без стоково-материално покритие, като разсрочването се извърши в съответствие с очакваните реални доходи по
техните планове. Тези заеми Банката разрешава под гаранция на висшестоящата организация;
б) в срок от 10 дена да оформи в редовни просрочените заеми на районните кооперативни
съюзи, селкоопите и наркоопите;
в) да кредитира районните кооперативни съюзи, селкоопите и наркоопите със заеми за дялово участие на собствени оборотни средства, като тези заеми се изплатят до края на 1956 г. при
годишно погашение от 25% заедно с лихвите;
г) да продължи до 1 декември 1953 година, под гаранция на районните кооперативни съюзи, кредитирането на ония селкоопи и наркоопи, които при уедряването си с други кооперации са
приключили дейността си със загуби и показват в балансите си загуби. За покриване на тези загуби кооперациите да представят на Банката погасителни планове;
д) заемите, които ще се разрешат съгласно настоящото постановление, да се отпуснат на
кооперативните организации с решение на управителните и контролни съвети. Тези решения да
бъдат одобрени от следващото първо общо събрание на същите организации.
12. Разрешава на Председателя на Българската народна банка в 10-дневен срок от издаване на настоящото постановление да преоформи в заеми за временни нужди просрочените заеми на
държавните търговски организации на едро и дребно, като погасяването на тези заеми се извърши
в срок от 90 дни – на шест равни части.
13. Председателят на Централното управление на Българската народна банка, в съгласие
със съответните министри и ръководители на ведомствата, в едномесечен срок да извърши прихващане на взаимната задлъжнялост между предприятията от системата на едно министерство или
ведомство.
14. При спазване на най-строга секретност в срок от 4 месеца Председателят на Централния кооперативен съюз да подготви и внесе в Министерския съвет предложение за еднократно
прихващане във връзка с образуваната взаимна задлъжнялост между предприятията от държавния
и кооперативен сектор.
15. Да се попълни недостигът от оборотни средства на държавните стопански предприятия
и организации към 1 януари 1953 година в размер на 168.000.959 лева, от които чрез преразпределение излишъка на оборотни средства в рамките на отделните министерства – 69.469.384 лева и
чрез увеличаване финансирането на оборотни средства от бюджета – 98.531.585 лева, съгласно
приложение № 1.
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16. Предвидената в бюджета за 1953 година сума от 22.299.000 лева за изплащане предадените на държавата основни средства от кооперациите в системата на Централния кооперативен
съюз се увеличава на 80.299.000 лева.
Средствата, отпуснати от бюджета за изплащане на задълженията на държавата към кооперациите от системата на Централния кооперативен съюз, да се превеждат по специална сметка на
Централния кооперативен съюз в Българска народна банка; отпускането на сумите за оборотни
средства от тази сметка да става по план, даден от Централния кооперативен съюз, съгласуван с
Българската народна банка.
17. Установяват се следните източници за покриване допълнителното финансиране от бюджета, съгласно точки 15 и 16:
а) от увеличаване приходната част на републиканския бюджет по допълнително изземване
на излишък от оборотни средства в размер на 44.970.797 лева;
б) от постъпилите остатъци от бюджета за 1952 година след приключване изплащането на
лимитните капиталовложения от освободени средства за режийни разноски по бюджетите на специалните ведомства; от уточняване средствата по бюджета на Управление държавно снабдяване и
държавен резерв; от блокирани излишни средства по бюджетите на някои министерства и ведомства и други в размер – 111.560.773 лева.
18. Да се направи преразпределение на собствените оборотни средства между предприятията от местно подчинение чрез местните бюджети. За целта Министерството на финансите да внесе до края на м. юни т.г. предложение в Министерския съвет за изменение на местните бюджети и
съответно субсидията от републиканския бюджет.
Предоставя се право на министрите и ръководителите на ведомствата да попълнят недостига от оборотни средства в едни предприятия чрез преразпределение на излишъка от оборотни
средства от други предприятия в рамките на министерството.
Преразпределението на излишъците на оборотни средства в размер на 69.469.384 лева по
приложение № 1 в рамките на отделните министерства се извършва по нареждане на съответния
министър, като подлежащите на преразпределение средства се приравняват с плащанията по точка 2-а, буква „б“ на чл. 36 от Наредбата за плащанията.
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
/Р. Дамянов/
София, юни 1953 г.
ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 63, л. 59–65. Оригинал. Машинопис.
* Виж и документи № 256 и 257.

№ 259
ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ КИРИЛ ЛАЗАРОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КРЕДИТНИЯ И КАСОВИЯ ПЛАН НА БНБ
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1953 ГОДИНА И ЗА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА
АПРИЛ И МАЙ 1953 ГОДИНА
София, 25 юни 1953 г.
Лично строго поверително
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
другаря ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ
Т у к
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Част втора

ДОКЛАД
от КИРИЛ ЛАЗАРОВ, Министър на финансите
и АТАНАС Н. МЕЧКАРОВ, Председател на Българската народна банка
Относно:

одобряване кредитния и касовия планове на Българската
народна банка за III-то трим. на 1953 година и отчитане изпълнението на същите за първите два месеца от II-то тримесечие на 1953 година.

Другарю Председател,
Представяме Ви за одобрение проектите за кредитния и касовия планове на Българската
народна банка за III-то тримесечие на 1953 година и отчет за изпълнението на същите за първите
два месеца от II-то тримесечие на 1953 година.

I. Проекти за кредитен и касов планове
Проектите за кредитния и касовия планове са съставени въз основа на представените сведения от министерствата и ведомствата и са съобразени с производствено-финансовите и търговско-финансовите планове на предприятията.
В представения проекто-кредитен план, в сравнение с предполагаемото изпълнение на плана за текущото тримесечие, кредитите на предприятията са увеличени от 7.962.441.000 лева на
9.008.513.000 лева или с 1.046.072.000 лева.
По-значителни промени в кредитите на предприятията към министерствата и ведомствата
са предвидени, както следва:
1. Кредитите на неподведомствените предприятия се увеличават с 51.222.000 лева, поради
удвояване стокооборота за третото тримесечие на ДТО „Печатни произведения – дребно“ и на
ДТП „Печатни произведения“ при търговската база на едро и поради изземване на собствените
средства на ДТО „Печатни произведения – дребно“, които по финансовия план се намаляват с
14.779.080 лева, с каквато сума се увеличава заемът им по стокооборота.
[...]

II. ИЗПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ И РАЗКРИТИ НЕРЕДНОСТИ В
КРЕДИТИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ м.м. АПРИЛ И
МАЙ 1953 година.
Изпълнението на кредитния план през отчетните месеци мина под знака на нередностите,
дадени в доклада № П-91 от 26 май т.г., относно тежкото финансово състояние на предприятията.
Използуваните краткосрочни кредити на 31 май 1953 година от министерствата и ведомствата са, както следва:
Министерства
и ведомства

Използувани заеми на:
31.III.1953
редовпросрони
чени

редовни

30.IV.1953
просрочени

редовни

31.V.1951
просрочени

План
на 30.
юни

в милиони лева
[Неподве]домствени предпр[иятия]*
.....................................*
[Върховен комитет за]
физк[ултура] и спорт
[Министерство на] тежката промишленост
[Министерство на] леката промишленост
[Министерство на] електрификацията ...
[Министерство на] земеделието ...........
[Министерство на] вътрешните работи ...
[Министерство на] външната търговия ...

80
85

8
23

94
95

2
18

97
119

6
7

89
157

2
49
123
26
108
1
263

28
34
8
125
74

-2
27
83
7
119
1
253

30
30
10
119
28

2
30
127
15
148
1
260

24
20
7
113
32

3
53
371
14
206
1
280
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[Министерство на] вътрешна търговия ... 1 529
[Министерство на] достав[ките] и
хран[ителната] пром[ишленост]
869
[Министерство на] транспорта ................
6
[Министерство на] народното здраве ........
39
[Народни] съвети ..........
304
[Коопера]ции към ЦКС ........
2 240
[Коопера]ции към ЦСТПК .......
84
......................................*
90
...ед. и организации ...*
5
Всичко:

204

1 716

52

1 760

59

1 883

159
1
6
29
332
19
23
10

911
36
292
2 255
78
118
2

119
3
6
37
348
21
24
13

813
36
297
2 314
76
133
2

69
2
4
29
294
20
25
11

948
43
343
2 717
108
159
2

5 903

-

6 089

-

6 230

-

7 377

789
-

1 083

796
-

860

788
-

722

700
200

6 692

1 083

6 885

860

7 018

722

8 277

....заеми .......*
......ни заеми ......*
А всичко:
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От таблицата се вижда, че размерът на просрочените заеми, въпреки постепенното им намаление, все пак е голям. Голяма е извънбанковата задлъжнялост на предприятията по просрочени разчетни документи, която не само, че не намалява, но продължава да расте. Това се вижда от
следната таблица:
Министерства
31.III

Задължения
30.IV

31.V

31.III

Вземания
30.IV

31.V

в милиони лева
[Неподведом]ствени предприятия
61
[Министерство на] тежката
промишленост
64
[Министерство на] леката
промишленост
96
[Министерство на] земеделието ............. 26
[Министерство на] електрификацията ..... 51
[Министерство на] външната търговия ....53
[Министерство на] вътрешната
търговия
120
[Министерство на] достав[ките] и
хран[ителната] промишл[еност]
181
[Министерство на] транспорта ..........
9
[Министерство на] комуналното
стопанство ........
1
[Народни] съвети .............
40
[Коопер]ации към ЦКС ...........
198
[Коопер]ации към ЦСТПК ..........
16
..........................................*
8
........и останали ...............*
14
938

71

85

64

62

93

92

113

71

87

103

111
30
58
139

127
23
52
86

111
17
42
64

128
19
45
163

160
15
45
152

108

136

127

138

146

152
26

163
32

205
28

202
37

196
40

1
49
315
27
9
19

1
60
353
32
10
22

1
20
132
19
3
34

2
27
224
25
2
46

4
24
229
29
2
47

1 207

1 285

938

1 207

1 285

Просрочените заеми и просрочените разчетни документи възлизат на огромна сума, а
именно:
На 31 март 1953 година
са 2.021.000.000 лева
На 30 април 1953 година са 2.067.000.000 лева
На 31 май 1953 година
са 2.007.000.000 лева
Движението на заемите за свръхнормативни запаси и фактическите наличности от запаси в
промишлените предприятия е, както следва:
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Министерства
и ведомства

Норматив на
собствените
обор[отни]
средства на
30.IV1953 г.

Заеми за свръхнормативни запаси

31.III.
1953

30.IV.
1953

30.V.
1953

Част втора

Фактическа наличност
от свръхн[ормативни]
запаси
31.III.
1953

30.IV.
1953

в хиляди лева
[тежката] промишленост
[леката] промишлен[ост]
М-во на достав[ките] и
М-во на хран[ителната]
пром[ишленост]
М-во на електрификацията

624 753
686 996

3 212
574

3 067
424

1 800
354

129 960
129 883

134 455
138 612

659 257
104 989

1 192
600

272
147

272
107

25 801
41 823

81 641
42 585

2 075 995

5 578

3 910

2 533

327 467

397 293

От таблицата се вижда, че промишлените предприятия са блокирали средно 10,1% от собствените си оборотни средства в свръхнормативни запаси. При предприятията на Министерството на електрификацията този процент възлиза на 40,6%, при Министерството на тежката промишленост – 20,1%, леката промишленост – 21,5%, а при отделни предприятия свръхнормативните запаси надхвърлят норматива на собствените оборотни средства.
Свръхнормативните запаси при търговските предприятия на 30.IV.1953 година са показани
в следната таблица:
Норматив

Стоки свръхнорматива
в хиляди лева

М[инистерст]во на вътрешната търговия
ДТП „Стройматметиз“ .......................
ДТП „Народен магазин“ .....................
ДТП „Специална търговия“ .................
ДТП „Облекло и обувки“ ....................
ДТП „Бакалски стоки“ .......................
Народни съвети – „Местна търговия“
Неподведомствени предприятия
ДТП „Печатни произведения“ ...
ДСП „Петрол“ ........................
ДП „Държавно снабдяване“ ......
Кооперативен сектор на
31.III.1953 година
ЦКС – бази
Райкоопи
Селкоопи
Наркоопи
Всичко:

114 981
335 114
24 974
281 312
122 952
280 243
1 159 576
27 298
64 169
130 000

50 313
93 460
4 222
806 246
89 553
37 454
1 081 248
17 533
5 221
-

68 315
558 149
658 615
368 765

35 303
575 653
63 782
25 592

1 653 844

700 330

Търговските предприятия са задръстени със свръхнормативни запаси, които по размери са
почти колкото текущите им нормативни запаси.
Известна част от тези запаси са застояли, демодирани, лошокачествени и дефектни стоки.
Натрупаните свръхнормативни запаси са резултат на изпълнението на производствените
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планове от промишлените предприятия, от една страна и на неизпълнението плана за стокооборота от търговските предприятия, от друга страна. Също така и на неритмичния внос и износ, внос
на по-големи количества стоки от запланираните такива, несъответствие между стокооборота на
едро и дребно и др.
Изпълнението на производствените планове през месеците април и май т.г. от предприятията към Министерствата на тежката и леката промишленост и електрификацията е, както следва:
Министерства и обединения

I-то трим.
1953 год.

м. април
1953 год.

м. май
1953 год.

проценти
М[инистерст]во на тежката промишленост
ДИО „Машиностроене“
ДИО „Химическа индустрия“
ДМО „Въглища“
ДМО „Руди и металургия“
ДМО „Нерудни изкопаеми и др.“
У[правле]ние дървообработв[аща] индустрия
У[правле]ние дърводобив и транспорт
У[правле]ние дървопласмент

100
114,6
98,8
104,7
102,5
80,4
104
90,3

102,4
97,4
106,6
107,8
103,7
96,3
89
91,8

101,4
107,7
99,7
92,7
96
94
99,6
96,5

М[инистерст]во на леката промишленост
ДИО „Металообработване“
ДИО „Порцел[анова,] фаянс[ова] и стък[ларска] индустрия“
ДИО „Мебелна индустрия“
ДИО „Кожар[ска] и кауч[укова] индустрия“
ДИО „Памучна индустрия“
ДИО „Вълнена индустрия“
ДИО „Коженко“

105,4
97,9
102,3
103,7
102,4
108,9
110

103,3
106,9
107,9
107,3
102,2
107,3
109

105,9
95,2
99,8
103,7
104,7
107,5
110

79,4

102,6

87,4

М[инистерст]во на електрификацията
ДИО „Елпром“

Изпълнението на плановете за стокооборота от държавните и кооперативни търговски
предприятия е, както следва:
ПРЕДПРИЯТИЯ

Изпълнение на стокооборота
през 1953 година
I трим.

м. април

м. май

Проценти
Предприятия на дребно.
ГТП „Местна търговия“ търговия
обществено хран[ене]
ДТП „Народен магазин“ ..............................
ДТП „Специална търговия“ ..........................
ДТП „Топливо“ ..........................................
ДТП „Стройматметиз“ .................................
ДТО „Печатни произведения“ .......................
ДТП „Аптечно управление“ ..........................
ДСП „Спортснаб“ .......................................
„Селкоопи“ – търговия ................................
обществено хранене .................
Наркоопи .................................................

97,1
89,5
85,2
94,5
66,8
68,6
95,7
86,111,84,1
85,9
89,4

103,9
97,4
84,1
96,5
66,6
30,5
118,3
112,102,2
99,99,1
97,4

101,1
104,75,1
93,80,4
86,7
109,8
96,103,99,8
113,7
90,4
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Предприятия на едро.
ДТП „Облекло и обувки“ .............................
ДТП „Стройматметиз“ .................................
ДТП „Бакалски стоки“ .................................
ДТП „Печатни произведения“ .......................
„Държавно снабдяване“ ........................
ДСП „Петрол“ ...........................................
Бази на ЦКС – търговски ..............................
Райкоопи .................................................

80,73,105,1
92,9
127,9
92,7
106,78,3

Част втора

78,4
75,7
98,5
164,6
85,7
73,6
95,4
85,6

64,8
78,84,8
115,3
76,2
84,6
91,5
86,4

Изпълнението на плановете за вноса и износа е следното:
(в хиляди лева)
ПРЕДПРИЯТИЯ

„Металимпорт“ ..................
„Индустриалимпорт“ ...........
„Химимпорт“ .....................
„Рудметал“ ........................
„Булгарплодекспорт“ ..........
[„Храно]експорт“ ..................
[„Разно]износ“ ...........
„Булгартабак“ ....................
„Българска роза“ ................

ВНОС

ИЗНОС

План за
II тримесечие
1953 г.

Изпълнение през
м.м. IV
иV

%
спрямо
трим.

План за
II тримесечие
1953 г.

Изпълнение през
м.м. IV
иV

%
спрямо
трим.

86.375
213.137
77.775
6.919
5.254
12.778
590

90.472
131.799
55.147
56.720
3.761
7.638
329

104,7
62
70
50
71,6
55
55,7

10.416
18.383
5.060
55.978
32.316
108.655
28.758
50.910
1.404

13.267
4.228
5.207
33.705
17.680
68.231
10.498
46.733
950

127,4
23
102
60
54,7
65,8
56
91
67,7

Сериозна спънка са и големите злоупотреби и начети в предприятията.
Само разкритите злоупотреби, липси и начети, по данни от балансите на предприятията на
31.III.1953 година са, както следва:
Министерства, ведомства и централи

Злоупотреби, липси и начети
в хил. лева

Неподведомствени
У[праление за] Д[ържавно] С[набдяване и] Д[ържавен] Р[езерв]
М[инистерст]во на тежката промишленост
М[инистерст]во на леката промишленост
М[инистерст]во на земеделието
М[инистерст]во на електрификацията
М[инистерст]во на вътрешната търговия
М[инистерст]во на външната търговия
М[инистерст]во на достав[ките] и хран[ителната] промишл[еност]
М[инистерст]во на транспорта
М[инистерст]во на народното здраве
Народни съвети
Кооперации към ЦКС
Кооперации към ОСТПЗК
Други
Всичко:

1.961
2.215
8.955
4.271
6.255
2.199
15.656
204
45.305
6.519
2.868
16.451
46.839
2.674
1.368
163.740

Тази сума представлява 2% от размера на използуваните банкови кредити, т.е. колкото е
законната нормална лихва.
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Към 31.III. т.г. само търговските предприятия са отклонили в липси и начети 87.000.000 лева, в спорни вземания 176.000.000 лева, в други вземания 990.000.000 лева и др., а общо във вземания 1.739.000.000 лева. Тази сума е приблизително 4 пъти по-голяма от наличните им собствени оборотни средства.
При промишлените предприятия около 1/3 от наличните им собствени оборотни средства
са отклонени в разни вземания, а именно в начети и липси 18.000.000 лева, в спорни вземания
64.000.000 лева, други вземания 248.000.000 лева и др. или всичко 536.000.000 лева.
Мерките срещу начетите са недостатъчни и се провеждат извънредно бавно. Така разкритите и събрани начети в района на банковия клон Видин са, както следва:
Година на разкриване начетите

1951 година
1952 година
Всичко:

Суми на
разкритите
начети

От начетите
събрани
до 31.III.1953 г.

Проценти

308.068
535.519

44.242
7.323

14,4
1,4

843.587

51.565

6,1

Редица предприятия работят с недостатъчни собствени оборотни средства, а други имат излишни такива. Това се вижда от следните данни към 31.III.1953 година:
Министерства

М[инистерст]во на тежката промишл[еност]
М[инистерст]во на леката промишл[еност]
М[инистерст]во на електрификацията
М[инистерст]во на транспорта
М[инистерст]во на доставките
и хранителната промишленост

Непопълнен норматив

Собствени оборотни
норматив

брой
предпр.

сума
хил. лева

брой
предпр.

сума
хил. лева

115
124
13
7

46.530
38.583
19.338
7.153

92
132
16
21

46.514
34.343
22.595
170.226

263

139.963

203

111.182

522

251.567

464

384.860

Ръководителите на министерствата и обединенията все още не вземат достатъчно мерки за
разпределението на собствените оборотни средства между подведомствените им предприятия. Докато едни предприятия разполагат с излишни оборотни средства, други работят при непопълнен
норматив, което пречи за изпълнението на поставените им задачи.
В резултат на неизпълнението на производствените планове и плановете за стокооборота,
задържането на свръхнормативни запаси, неполагане грижи за квалификацията на работниците и
техническия персонал и пр., предприятията не изпълняват плановете за печалбите и развиват нерентабилна дейност.
Не всички предприятия изпълняват плановете за печалбите. Това се вижда от следните таблици:
Предприятия

Печалба през I-то трим. на 1953 г.
план

изпълнение

% на изп.

хиляди лева
М[инистерст]во на вътрешната търговия
ДТП „Нармаг“

6.734

5.323

83,5
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ДТП „Специална търговия“
ДТП „Облекло и обувки“
ДТП „Топливо“
ДТП „Стройматметиз“
ДТП „Бакалски стоки“

590
4.315
3.384
7.919
2.831

Неподведомствени предприятия
Предпр. „Държавно снабдяване“
ДСП „Петрол“
ДТО „Печатни произведения – дребно“
ДТП „Печат[ни] произв[едения]“ едро

10.988
9.054
1.799
1.041

Министерства и обединения

517
1 173
1.416 – загуба
3.111
4.391

29,3
155,1

11.099
10.324
769
542

101,114
42,1
52

Печалба

1. М[инистерст]во на тежката промишленост
Машиностроене ..............................
ДИО „Хим[ическа] индустрия“ ..........
ДМО „Въглища“ .............................
ДМО „Руди и металургия“ .................
ДМО „Нерудни изкопаеми“ ...............
У[правле]ние дървообр[аботваща] индустр[ия] ....................................
У[правле]ние дървод[обив] и трансп[орт] .......
У[правле]ние „Дървопласмент“ ..........
2. М[инистерст]во на леката промишленост
Металообработване .........................
Порцел. фаянс ...............................
Мебелна .......................................
Кожарска и каучук[ова] ...................
Памучна индустрия .........................
Вълнена индустрия ..........................
Коженно .......................................
Текстилни влакна ............................
3. М[инистерст]во на електрифик[ацията]
Елпром .........................................
4. М[инистерст]во на просветата
Учтехпром ....................................

ОБЕДИНЕНИЯ

Министерство на доставките
и хранителната промишленост
„Зърнени храни“ – търговия
„Хранителна индустрия“
„Консервна индустрия“
„Захарна индустрия“
„Винпром“
Български държавен
тютюнов монопол
„Месоцентрала“
„Зърнени храни“ – пром.
„Рибна промишленост“

Част втора
87,6
27,2

Загуба

план към
31.III.53

изпълнение към
31.III.53

план
31.III.53

изпълнение
31.III.53

15.275
17.225
11.632
5.539
6.870
9.623
5.037
2.630

15.487
18.981
12.289
4.611
6.174
7.203
5.287
6.525

6.319
8.208
6.477
1.366
208
8.162
-

2.443
5.073
3.669
1.575
106
8.869
-

14.293
6.369
6.900
34.400
97.722
26.556
15.723
-

12.606
3.369
7.617
40.862
86.358
25.701
17.491
-

558
1.038
4.494

1.020
6
453
2.066

19.344

12.909

-

-

354

391

-

-

Печалби

Загуби

план

отчет

%

план

отчет

%

46.403
30.492
6.201
21.525
13.275

38.366
15.214
7.385
18.732
21.232

82,68
50
119
87
159

6.245
7.248
2.710

32.710
2.682
201
3.115

523
37
115

40.415
10.507
19.695
530

43.015
.834
-

106,43
45
-

-

5.022
-

-

189.043

152.778

-

16.203

43.730

-

3. Кредитна дейност
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Злоупотребите и другите нередности в някои предприятия до голяма степен се дължат на
лошата първична и счетоводна отчетност. За м. м. април и май т.г. не са представяли балансите си
280 селкоопа. Не са изравнени сметките с Банката на РКС и ТКЗС в района на клона ни в гр.
Пловдив на селкоопите в с[елата] Шишманци, Ръжево конаре, Чалъкови, Калояново, Рогош и др.;
в района на банковия клон в гр. Севлиево – селкоопите в с[елата] Батошево, Градиница, Сенник,
Буря, Боготово и др. РКС в гр. Златоград представя баланси, но стоковите сметки не са изравнени, не отразяват реалната действителност. Не е въведена редовна първична отчетност и представя нереални сведения.
Лошото състояние на счетоводството, непрестанните злоупотреби, отклоняването на оборотни средства в загуби, дебитори подотчетни лица и пр., все още не стряскат членовете на контролните съвети на селкоопите, ръководителите на кооперациите, РКС и ЦКС.
При нарушение разпоредбите на 218-то постановление за неспазване на кредитната дисциплина, по места банковите клонове са отправили своевременно предупреждение на предприятията. След като банковите клонове не са получавали резултати, уведомявали са Централното управление на банката, което е изнасяло въпроса лично пред съответните министри, като е посочвало
мерки за отстраняване нередностите. Тогава, когато не са вземани мерки, въпреки отправените
предупреждения, са налагани санкции. За отчетните два месеца Банката е отправила предупреждения до висшестоящите организации за спиране кредитирането на 164 предприятия, които не представят в срок балансите, приключват дейността си със загуби, нямат сключени договори, не са попълнили норматива на собствените оборотни средства, не съхраняват и не отчитат отделно свръхнормативните от текущите запаси и пр.
По непълни сведения спряно е кредитирането, поради непредставени в срок балансите и
други сведения, допуснато просрочие на банковите заеми, приключване с непланова загуба, липса на дялово участие и непопълнен норматив на оборотните средства, недостиг от обезпечение,
отклонени оборотни средства и появяване редовно при регулиране на специалната заемна сметка
на 780 предприятия. Въведено е ежедневно регулиране на специалната заемна сметка за 17 предприятия и е установен режим на отговорно пазене на стоките на 10 предприятия.
[...]
Със специалния доклад за тежкото финансово състояние на предприятията от 26 май т.г. се
предложиха мероприятия за отстраняване нередностите при същите.
Предлагаме Министерският съвет да приеме следното
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1. Утвърждава се кредитния план на Българската народна банка за III-то тримесечие на
1953 година, съгласно приложение № 1.
2. Утвърждава се касовият план на Българската народна банка за III-то тримесечие на 1953
година, съгласно приложение № 2.
3. Отменя се т. 5 от П-178-то постановление на Министерския съвет от 1 април 1953 година, относно кредитирането на губещите държавни и кооперативни търговско-изкупвателни и промишлено-преработвателни предприятия за изкупуване на селскостопански произведения и суровини, в това число и на мляко, яйца и добитък за угояване.
4. Допълнителните кредити, които Банката ще отпусне на търговските и промишлени предприятия за свръхнормативни запаси, да се вземат от кредитния резерв. В случай, че кредитният резерв се окаже недостатъчен, да се извърши вътрешно разместване на кредитните лимити, без да се
увеличава паричното обращение.
София, 25 юни 1953 година

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
/К. Лазаров/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА:
Ат. Мечкаров

Написани 5 екз.
1 за др. Председ[ател] на Мин[истерския] съвет
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Част втора

1 за др. М[инистъ]р на финансите
1 за др. Председ[ател] на ДПК
1 за др. Председ[ател] на БНБ
1 за Планово-иконом[ическо] у[правле]ние
ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 37, л. 383, 387–396, 403. Оригинал. Машинопис.
* Отбелязаните с този знак части от документа са неразчетени.

№ 260
ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С РЕШЕНИЕ БАНКАТА ДА
ПРОДЪЛЖИ ДА ПРИЛАГА, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЪВЕТСКАТА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА,
ОТПУСКАНЕТО НА КРЕДИТИ ПО РАЗЧЕТНИ ЗАЕМИ НЕЗАВИСИМО ОТ ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София, 13 ноември 1953 г.

ПРОТОКОЛ № 98
Заседание на 13 ноември 1953 година
Заседават АТАНАС МЕЧКАРОВ, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, ИВАН ПАЛИЙСКИ, РОЗАЛИН
ЧУБРИЕВ, МИХАИЛ ВЕЛЬОВ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, ПЕТЪР Г. ПОПОВ, ЛЮБЕН ТОДОРИНОВ
ОТСЪСТВУВАТ: –
Присъствуват: –
Заседанието се откри на 11 часа

Дневен ред:
1. Относно разрешаване отпускане на кредити по разчетни заеми, независимо от финансовото състояние на предприятията и организациите.
Докладва Ат. Мечкаров
По точка 1. Относно разрешаване отпускане на кредити по разчетни заеми, независимо от
финансовото състояние на предприятията и организациите.
След като се взе пред вид, че съгласно временните инструкции за кредитиране предприятията и организациите при просрочие, непопълване нормативи от собствени оборотни средства и загуби се спира кредитирането на предприятията, включително и по разчетните заеми,
че в изготвяния проект за постоянна инструкция за кредитиране на предприятията и организациите е предвидено – в съгласие със съветската литература и практика – банката да отпуска
кредити по разчетни заеми, независимо от финансовото състояние на предприятията и след останалите изказвания се взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. ЦУ смята като правилно, че са разрешавани единични случаи и да се разрешава за в бъдеще отпускане на кредити по разчетни заеми, независимо от финансовото състояние на предприятията и организациите – при просрочие, непопълнени нормативи от собствени оборотни средства и загуби, което е и в съгласие със съветската литература и практика.
София, 13 ноември 1953 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНБ:
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Ат. Мечкаров
Г. Терзиев
Ив. Палийски

3. Кредитна дейност

Кредитиране

ГЛАВЕН РЕВИЗОР:
Н-К у-ние ПЛАНОВО-ИКОНОМИЧЕСКО:
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ:
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М. Вельов
Р. Чубриев
А. Георгиев
П. Г. Попов
Л. Тодоринов
В. Христов

ЦДА, ф. 132, оп. 17, а.е. 23а, л. 109. Оригинал. Машинопис.

№ 261
ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА
РЕШЕНИЕТО В ПРОТОКОЛ № 98 ОТ 13 НОЕМВРИ 1953 Г. БАНКАТА ДА ПРОДЪЛЖИ ДА
ПРИЛАГА ОТПУСКАНЕТО НА КРЕДИТИ ПО РАЗЧЕТНИ ЗАЕМИ НЕЗАВИСИМО ОТ
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София, 14 ноември 1953 г.

ПРОТОКОЛ № 100
Заседание на 14 ноември 1953 година
Заседават АТАНАС МЕЧКАРОВ, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, ИВАН ПАЛИЙСКИ, РОЗАЛИН
ЧУБРИЕВ, МИХАИЛ ВЕЛЬОВ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, ПЕТЪР Г. ПОПОВ, ЛЮБЕН ТОДОРИНОВ
ОТСЪСТВУВАТ: –
Присъствуват: –
Заседанието се откри на 10 часа и 15 минути

Дневен ред:
1. Относно отменяване решението на Централното управление от 13 ноември 1953 година
за отпускане на кредити по разчетни заеми, независимо от финансовото състояние на предприятия
и организации.
Докладва Ат. Мечкаров.
По точка 1. Относно отменяване решението на Централното управление от 13 ноември
1953 година за отпускане на кредити по разчетни заеми, независимо от финансовото състояние на
предприятия и организации.
След като се взе предвид, че в резултат на допълнителните и задълбочени проучвания по
въпроса за отпускане кредити по разчетни заеми на нередовни предприятия и организации се установи, че такива кредити могат да се отпускат само на предприятия, които са допуснали просрочие по заемите си, но не и при непопълнен норматив от собствени оборотни средства и загуби, се
взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Отменява се решението на Централното управление на банката от 13 ноември 1953 година относно разрешаване отпускане на кредити по разчетни заеми, независимо от финансовото състояние на предприятия и организации – при просрочие, непопълнени нормативи от собствени оборотни средства и загуби.
2. Задължава се зам. председателят др. Иван Палийски в срок от един ден да внесе предложение в Централното управление за принципно разрешаване на въпроса с отпускане на кредити
по разчетни заеми на нередовни предприятия.
София, 14 ноември 1953 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНБ:

Ат. Мечкаров
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ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЛАВЕН РЕВИЗОР:
НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНОВО-ИКОНОМИЧЕСКО:
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ:

Част втора
Г. Терзиев
Ив. Палийски
Р. Чубриев
М. Вельов
А. Георгиев
П. Г. Попов
Л. Тодоринов
В. Христов

ЦДА, ф. 132, оп. 17, а.е. 23а, л. 142. Оригинал. Машинопис.

№ 262
ДОКЛАД ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АТАНАС МЕЧКАРОВ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНОТО
ЕДНОКРАТНО ПРИХВАЩАНЕ НА 19 АПРИЛ 1954 Г. И С ПРЕДЛОЖЕНИ МЕРКИ ЗА
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРОСРОЧИЯ*
София, 14 юни 1954 г.
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Другаря АТАНАС МЕЧКАРОВ
ТУК

ДОКЛАД
от ГЕОРГИ К. ТЕРЗИЕВ, Зам. председател на Българска народна банка
Относно: Резултатите от извършеното еднократно прихващане на 19 април 1954 год.
Другарю Председател,
На основание П-138 постановление на Министерския съвет от 1 април 1954 г., на 19 април
т.г. Банката извърши трето еднократно междуведомствено прихващане на просрочени разчетни
документи между предприятията.
Резултатите от прихващането се виждат от приложената към настоящия доклад таблица № 1.
В сравнение с първото и второто еднократни прихващания, в третото прихващане са участвували 1870 предприятия, или със 705 предприятия в по-малко от второто и 1837 в по-малко от
първото.
Това голямо намаление на участниците в прихващането се обяснява с обстоятелството, че
през третото еднократно прихващане не бяха включени голям брой кооперации от системата на
ЦКС и ЦСТПК и ТКЗС, за които се искаше гаранция от висшестоящите им организации и такава
не бе дадена, и отчасти на това, че редица предприятия излязоха от просрочие – подобриха финансовото си състояние.
От сумата на инкасираните просрочени разчетни документи в размер на 767.532.261 лева,
са прихванати 274.778.027 лева и са покрити със заеми от Банката 492.754.234 лв., или 35.8% от
общата сума на инкасираните документи са били прихванати. В сравнение с предшествуващите
две еднократни прихващания, където взаимното прихващане бе 40.5% и за двете, сегашното взаимно прихващане е с 4.7% по-малко. Това намаление се дължи на включването в третото прихващане и на просрочените разчетни документи, издадени от държавните предприятия, в полза на бюджета за данък оборот, данък общ доход, вноски по § 4 от бюджета, вноски срещу печалбата, където няма насрещни вземания и не може да става взаимно прихващане, тъй като просрочените раз-

3. Кредитна дейност

Кредитиране

139

четни документи, издадени срещу бюджетните учреждения, не участвуваха в прихващането, поради невъзможност да бъдат кредитирани.
По министерства и ведомства, взаимното прихващане е най-голямо за предприятията от
Министерството на доставките – 50%, Министерство на електрификацията – 48%, Министерство
на леката и хранителна промишленост – 44.3% и други, което показва, че между предприятията на
тези министерства има голям размер на взаимни плащания.
Най-малко взаимно прихващане има в предприятията от системата на Министерство на
външната търговия – 10%, кооперации към ЦСТПК – 18%, народните съвети – 23% и др., понеже
предприятията от тези ведомства и министерства нямат насрещни вземания и задължения и че същите са в повечето случаи или само доставчици или само купувачи.
От предприятията, участвуващи в третото еднократно прихващане, 1013 броя останаха с
дебитни остатъци по балансова сметка № 70, в размер на 492.752 хил. лева, от които се оформиха в заеми за покриване дебитните остатъци по прихващането 465.970 хил. лева и се отнесоха в
просрочени заеми 26.782 хил. лева, за които не бе спуснат лимит за оформяването им в заеми.
Причините, поради които след като тези 1013 предприятия получиха всички свои вземания
по прихващането не можаха да покрият задълженията си, се свеждат главно до следните:
1. Свръхнормативни запаси от материали, суровини и др., за които не са отпуснати заеми
от Банката (ДО „Зърнени храни“ – Асеновград – 319 хил. лева, ДИП „Лъв“ – Бургас – 2.195 хил.
лв., ДИП „Пионер“ – Бяла Слатина – 1000 хил. лева, ДИП „Метал“ – Сталин – 407 хил. лева,
ДИП „Г. Кирков“ – Габрово – 1685 хил. лева, ДИП „23 декември“ – Габрово – 8577 хил. лева,
ДИП „Буря“ – Габрово – 1068 хил. лева, Цим. завод „Вулкан“ – Димитровград – 2.800 хил. лв.,
ДИП „Роза“ – Казанлък – 890 хил. лева, ДИП „Хр. Ботев“ – Калофер – 1023 хил. лева, ДМЗ „Г.
Димитров“ – Русе – 2100 хил. лева и др. или само тези 11 предприятия имат свръхнормативни запаси за 22.064 хил. лева).
2. Залежала готова продукция – свръхплана (ДП „Пътнокаменни кариери“ – Бургас – 245
хил. лева, ДИП „Лъв“ – Бургас – 1028 хил. лева, ДИП „Метал“ – Сталин – 1585 хил. лева, ДИП
„1 май“ – Габрово – 588 хил. лева, ДИП „Сърп и чук“ – Габрово – 4028 хил. лв., ДИП „Т. Марков“ – Левскиград – 1804 хил. лева, ДСП „Месоцентрала“ – Левски – 1960 хил. лева, ДИП „Вела
Пеева“ – Пазарджик – 1287 хил. лева и др. или само тези 8 предприятия имат залежала готова продукция 12.525 хил. лева).
3. Дебиторска задлъжнялост, спорни вземания, липси, начети и загуби (ДСП „Месокомбинат“ – Асеновград – 948 хил. лева, ДИП „В. Коларов“ – Сталин – 480 хил. лева, ДСП „Месоцентрала“ – Сталин – 2073 хил. лева, ДИП „1 май“ – Сталин – 2338 хил. лева, „Горпром“ – М. Търново – 3.000 хил. лева, „Наркооп“ – Видин – 376 хил. лева, Градски промкомбинат – Враца – 286
хил. лева, Горско промишлено предприятие – Габрово – 533 хил. лева и др. или само тези 8 предприятия са отклонили от собствените си оборотни средства в дебиторска и друга задлъжнялост –
10.034 хил. лева)
4. Непопълнен норматив от собствени оборотни средства (ДМП „Маришки басейн“ – Димитровград – 2895 хил. лева и др.)
5. Неизпълнение на производствените планове и плановете по стокооборота (СП „Бургаски рибен комбинат“ – Бургас – 837 хил. лева, Г. П. предприятие – Бургас – 1064 хил. лева, Завод
„Г. Димитров“ – Бургас – 596 хил. лева, ДСП „Месокомбинат“ – Враца – 750 хил. лева, УАТ –
Толбухин – 457 хил. лева, „Горско промишлено предприятие“ – Казанлък – 601 хил. лева, Градска търговия – с. Хисар – 595 хил. лева, ТПК „Хр. Михайлов“ – Михайловград – 693 хил. лева и
др.)
6. Надвнесени и невърнати отчисления от печалбата (УАТ – Сталин – 1577 хил. лева, ДИП
„Георги Петлешков“ – Сталин – 1753 хил. лева, ДИП „Роза“ – Казанлък – 540 хил. лева, ДИП „Г.
Кирков“ – Казанлък – 590 хил. лева, ДИП „Ст. Димитров“ – Мездра – 1996 хил. лева, Елобласт –
Мездра – 1042 хил. лева).
7. Невъзможност да се ползуват заеми от Банката, поради непопълнен норматив за дялово
участие (ДО „Зърнени храни“ – Габрово – 1400 хил. лева и др.)
8. Неритмично снабдяване (ТПК „Боян Чонос“ – Видин – 659 хил. лева, СП Градски промкомбинат „Толбухин“ – 349 хил. лева и др.)
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9. Реализирана загуба, която още не е възстановена (ДСП „Месоцентрала“ – Русе – 2017
хил. лева и др.
10. Липса на кредитен лимит за оформяване на заеми за стоки (ДО „Зърнени храни“ – Нова Загора – 2104 хил. лв., деблокирани храни от Държавен резерв, които не могат да се заплатят,
поради неуредено кредитиране на същите.
11. Надвнесени суми на висшестоящата организация (УАТ – Бургас – 1500 хил. лева и др.)
12. Незавършено производство свръхнорматива (ДИП „Орел“ – Габрово – 1749 хил. лева,
ДИП „Хр. Ботев“ – Калофер – 863 хил. лева, ДИП „Станке Димитров“ – Мездра – 2339 хил. лв. и
др.)
13. Невъзстановена своевременно запланувана загуба (Енергообединение – Габрово – 1026
хил. лева, Енергообединение – Г. Оряховица – 863 хил. лева, ДО „Зърнени храни“ – Г. Делчев –
827 хил. лева и др.)
С цел да се отстранят допуснатите грешки и слабости на предприятията, които не можаха
да покрият дебитните си остатъци от заверения по балансова сметка № 70, на банковите клонове
се разпореди с окръжно № 76/1954 г. да проведат съвместни съвещания с ръководствата на тези
предприятия, на които да се набележат конкретни мероприятия и планове за работа за отстраняване на слабостите и причините, поради които същите са изпаднали в просрочие.
В резултат на тези съвещания от страна на банковите клонове бяха изработени конкретни
планове за ликвидиране свръхнормативните запаси от материали, суровини, готова продукция, незавършено производство, дебиторската задлъжнялост, набелязаха се мероприятия за изпълнение и
преизпълнение на производствени планове и плановете по стокооборота, даване висококачествена продукция, увеличаване производителността на труда и снижение себестойността на продукцията, чрез активизиране на предприятията, посредством поемането от същите обещания с включването им в призива на 10-те столични предприятия и др., като тези планове бяха изпратени на висшестоящите им организации, за да могат и последните да окажат конкретна помощ на предприятията за изпълнението на тези планове.
Повечето от банковите клонове проведоха това важно мероприятие на Банката добре, като
свикаха съвместни съвещания с ръководствата на предприятията, на които разкриха недостатъците в работата им и дадоха конкретни указания за ликвидирането на същите. Такива клонове са
Асеновград, Бургас, Видин, Горна Оряховица, Лом, Пазарджик, Панагюрище, Стара Загора, Тетевен, Пловдив – 2, Омуртаг и др.
Някои от банковите клонове, обаче, погледнаха съвсем формално на разпорежданията на
окръжно № 76)1954 г., като не изпълниха разпорежданията на същото. Така, банковите клонове
Голямо Конаре, Толбухин и др. не са провели съвместни съвещания с ръководителите на предприятията, а само са се задоволили да изискат от предприятията планове за ликвидиране на задълженията им, без да им окажат каквато и да е конкретна помощ. Други банкови клонове, като Благоевград, Ст. Димитров, Михайловград, Кирковски районен клон, Стражица и др. са провели общо
съвместно съвещание със всички предприятия, допуснали дебитни остатъци по балансова сметка
№ 70, като вместо конкретно да разгледат положението на всяко предприятие, са се задоволили с
общи указания пред всички предприятия заедно, което безспорно не може да даде очакваните резултати.
А банковите клонове Дългопол, Сливница и др. не са изисквали от предприятията да подработят конкретни планове за ликвидиране на заемите си, както се изисква с окръжното.
От обяснителните записки, дадени от банковите клонове се вижда, че там където е работено добре и упорито от страна на клона резултатите са добри. Ръководствата на предприятията се
активизират и слабостите и недостатъците, които се крият в предприятието се отстраняват, като
част от заемите са погасени преди крайния срок на плащане.
Някои висшестоящи организации на предприятията също се раздвижват, след като получат
плановете за заздравяване на финансовото състояние на предприятията, идват в Банката, проучват
причините за затрудненията на подведомствените им предприятия и набелязват мероприятия за
оказване на конкретна помощ на същите в случаите, когато това е по възможностите им.
Сравнение между резултатите от първото, второто и третото междуведомствени еднократни прихващания се вижда от приложената сравнителна таблица № 2.
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По банкови клонове резултатите от второто и третото еднократно прихващане се виждат от
приложената таблица № 3.
От тази таблица се констатира, че само в банковите клонове в 16 града във третото прихващане са участвували 832 предприятия с 23.587 броя просрочени разчетни документи за
571.519.000 лева, или размера на просрочието само в тези градове възлиза на 74,2% от общия размер на просрочието в страната, което показва, че в тези градове са съсредоточени големите производствени и търговски предприятия в страната, където трябва да се насочат усилията на Банката и министерствата за провеждане ефикасна борба с просрочието и финансовото заздравяване на
предприятията.
От сумата на инкасираните просрочени разчетни документи в тези 16 града, в размер на лева 571.519 хил. лева са взаимно прихванати 190.569 лева и оформени в банкови заеми 380.950
хил. лева или около 32%. Ако се изключат, обаче, просрочените разчетни документи на Централа – 145 на 4 вносно-износни централи в размер на 154.665 хил. лева срещу които са оформени заеми в размер на 139.036 хил. лева или е извършено взаимно прихващане само в размер на 15.629
хил. лева или 10.4%, то прихващането се увеличава на 43.7%, който се смята за задоволителен.
Най-значителен брой предприятия са участвували в прихващането от Сталинския районен
банков клон – 115 предприятия с 2966 бр. просрочени разчетни документи за 42.455.000 лева, от
които са взаимно прихванати 14.542 хил. лева или 38.3% и са оформени в заеми 27.913.000 лева,
Бургаски – 95 предприятия с 1071 бр. документи за 12.901 хил. лева и др.
Най-голямо взаимно прихващане е имало в предприятията в Плевенския банков клон 81%,
Казанлъшкия банков клон – 69.7%, Сливенския банков клон – 63.4%, Пазарджишкия – 57.5% и др.
Това показва, че в тези градове предприятията имат повече взаимни задължения и вземания, поради което и по-голяма част от тях се компенсират при инкасирането на просрочените разчетни документи.
Най-малко взаимно прихващане на просрочените разчетни документи са имали предприятията в градовете Димитрово – 22.4%, Димитровград – 30.3%, Пловдив-1 – 30.9% и др. което показва, че в тези градове има предприятия към Министерство на тежката промишленост, които са
изплатили просрочените си разчетни документи, а не са получили вземанията си от своите купувачи, поради това, че същите се изплащат със средствата от Българска инвестиционна банка, тъй като са с инвестиционен характер.
В третото междуведомствено прихващане след инкасирането на просрочените разчетни документи са получени заверения по балансова сметка № 70, в размер на 578.793.415 лева и са отнесени кредитни остатъци от сметка № 70 в заверение на разчетните или заемни сметки по стокооборота 379.799.444 лева на 2540 предприятия, или на тези предприятия са освободени оборотни
средства, след като са изплатили задълженията си по балансова сметка № 70, в размер на горната
сума.
Съществен принос от еднократното прихващане извършено на 19 април 1954 г. е, че чрез
същото се даде възможност на Банката да види кои предприятия не работят добре и финансовото
им състояние е лошо.
За отстраняване на разкритите причини, които образуват просрочието, предлагам следните
мерки:
1. Управление „Безналични разчети“ да систематизира предприятията, които към края на м.
юни 1954 г. не издължат заемите си по еднократното прихващане по обединения и министерства
и уведоми незабавно обединенията, с копие до министерствата, за да вземат от тях мерките, посочени в предходната точка 5.
Същото управление да проучи възможностите за подпомагане на тези предприятия чрез
специализирани форми на разчети и организиране на бюра за взаимни разчети.
2. Кредитните управления при Банката да проконтролират работата на банковите клонове
за извършеното от тях във връзка с конкретната помощ, която същите оказват на предприятията и
държат връзка с обединенията и министерствата за отстраняване причините за лошото финансово
състояние на предприятията, допуснали дебитни остатъци по прихващането.
3. Кредитните управления съвместно с Планово икономическо управление да проучат основно причините за натрупване на свръхнормативни запаси, да установят наличните такива и да
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предложат мероприятия за недопускане образуването на нови свръхнормативни запаси и за ликвидиране на натрупаните такива.
4. Държавните индустриални обединения и търговските централи да обследват на място
предприятията, които са допуснали дебитни остатъци по еднократното прихващане, поради неизпълнение на производствените си планове, неритмично снабдяване, незапланувана загуба и незавършено производство свръхнорматива и вземат мерки за незабавно отстраняване на причините
за това, като до 15 септември т.г. докладват пред съответния министър за извършеното и за резултатите от обследването.
За резултатите от проведените мерки Банката да докладва пред Министерския съвет до 30
септември 1954 година.
София, 14 юни 1954 г.
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Терзиев
МБ
ЦДА, ф. 132, оп. 17, а.е. 26а, л. 353–361. Оригинал. Машинопис.
* Докладът е приет от УС на БНБ с Протокол № 59 от 17 юни 1954 г.

№ 263
ДОКЛАД ОТ НАЧАЛНИКА НА УПРАВЛЕНИЕ „БЕЗНАЛИЧНИ РАЗЧЕТИ“ В БНБ ГЕОРГИ
ПЕТРОВ ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ИЗВЪРШЕНОТО ВЪТРЕШНОВЕДОМСТВЕНО ЕДНОКРАТНО ПРИХВАЩАНЕ НА
ПРОСРОЧЕНИТЕ РАЗЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
София, 29 януари 1955 г.
До
Заместник председателя на
Българска народна банка
другаря ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ
Т У К
ДОКЛАД
от ГЕОРГИ ПЕТРОВ, началник
управление „Безналични разчети“
при Банката
ОТНОСНО: резултатите от вътрешно-ведомственото
еднократно прихващане, извършено на
23, 24 и 25.ХII.1954 година
––––––––––––––––––––––––––Другарю Зам. председател,
С окръжно № 153 от 18 декември 1954 г. на банковите клонове се нареди да извършат еднократно вътрешно-ведомствено прихващане на просрочените разчетни документи, издадени от и
срещу предприятия от системата на Министерството на тежката промишленост, Министерство на
леката промишленост, Министерство на доставките, Министерство на електрификацията и Министерство на транспорта.
Резултатите от това прихващане са следните:
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‚ ıËÎ. ÎÂ‚‡
ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡

œÓÒ. ‡Á˜. ‰ÓÍÛÏ.
Ò/Û˜‡ÒÚ‚Û‚. ‚ ÔËı‚‡˘.
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ

1. Ã[ËÌËÒÚÂÒÚ]‚Ó Ì‡ ÎÂÍ‡Ú‡ Ë
ı‡ÌËÚÂÎÌ‡ Ô.
2. Ã[ËÌËÒÚÂÒÚ]‚Ó Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚ÍËÚÂ
3. Ã[ËÌËÒÚÂÒÚ]‚Ó ÚÂÊÍ‡ ÔÓÏ.
4. Ã[ËÌËÒÚÂÒÚ]‚Ó Ú‡ÌÒÔÓÚ‡
5. Ã[ËÌËÒÚÂÒÚ]‚Ó ÂÎÂÍÚËÙËÍ.
¬ÒË˜ÍÓ:

œÓÎÛ˜ÂÌË Á‡‚ÂÂÌËˇ ‚
ÔÓÎÁ‡ Ì‡ Ô. Û˜‡ÒÚ‚..
‚ ÔËı.

ƒÂ·. ÓÒÚ.
ÓÙÓÏ. ‚
Á‡ÂÏ Ô.

ƒÂ·. ÓÒÚ.
ÌÂÓÙÓÏ.
Á‡ÂÏ. ÔËı.

·ÓÈ

„ÎÓ·Ë

ÒÛÏ‡

·ÓÈ

„ÎÓ·Ë

ÒÛÏ‡

·ÓÈ

ÒÛÏ‡

·ÓÈ

ÒÛÏ‡

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4104
3947
1906
1220
431

2004 124975
1093 131401
525 37375
143 11073
259 29844

3321
2797
1580
809
278

1839 110220
998 92949
826 35018
185
7675
117 18251

149
208
151
56
12

74333
63395
22725
7416
11095

17
46
26
19
11

861
21712
2035
950
8724

11608

4024 334668

8785

3965 264113

576

184964

119

34282

От горните данни се вижда, че в прихващането са инкасирани 11608 просрочени разчетни
документи за 334.668 хил. лева и са покрити дебитни остатъци, непокрити с насрещни заверения
със заеми 219.246 хил. лева. Общият процент на прихващането е 34,4%.
Към 1.ХII.1954 г. вътрешната взаимна задлъжнялост между предприятията от горните министерства е възлизала на 317.138 хил. лв., а на 23, 24 и 25.ХII.1954 г. са инкасирани разчетни документи за 334.668 хил. лева, т.е. вътрешната взаимна задлъжнялост към тези дати е била увеличена с 17.530 хил. лева.
Резултатите от извършените до сега три вътрешно-ведомствени еднократни прихващания
се виждат от следната сравнителна таблица:

Сравнителна таблица
за резултатите от извършените вътрешно ведомствени прихващания на 24-27.VII.1953 г.,
23-25.VIII.1954 г. и 23-25.ХII.1954 г.
Просрочени разчетни документи с/
участвуващите в прихващането предприятия
МИНИСТЕРСТВА

Брой
по окр. по окр.
158/53 16/54

Получени заверения
в полза на предпр.
участвуващи в прихващането
сума

окр.
158/53

тел.
16.54

окр.
153/54

окр.
158/53

тел. окр.
16.54 153/54

окр.
158/53

тел.
16.54

окр.
153/54

3.409

1.906

18.721

42.009

37.375

18.377

42.739

35.018

7.100

22.517 22.725

5.566

6.163

2.035

5. 631

4.104

34.500

150.098

124.975

30.194

157.645

110.220

9.605

59.635 74.333

12.202

20.356

861

-

431

8.350

-

29.844

7.933

-

18.251

125

- 11.095

5.190

-

8.724

4.944

3.947

35.549

116.473

131.401

23.642

122.201

92.949

8.496

40.523 69.395

11.033

36.920

21.712

-

1.220

6.318

-

11.073

7.114

-

7.675

1.037

-

7.416

2.255

-

950

-

-

14.993

-

-

16.708

-

-

8.460

-

-

3.674

-

-

5.366 13.984

11.608

118.431

308.580

334.668

103.968

322.594

264.113

34.823

122.675 184.964

39.920

63.439

34.282

Окр. 158/1953 г.
24, 25, 27.VII.53
тел. 16/1954 г.
23, 24 и 25.VIII.1954 г.
Окр. 153/1954 г.
23, 24 и 25.XII.1954 г.

тел. окр. № 53
16/54 54, 23, 24
и 25.XII.

Дебитни ост. неоформени в
заеми за покриване деб. ост.
и отнесени в проср. заеми
сума
сума

окр.
158/53

Министерство на тежката
промишленост
1.400
Министерство на леката
промишленост
1.367
Министерство на
електрификацията
133
Министерство на
доставките
1.353
Министерство на
транспорта
376
Министерство на вътрешната търговия
737

по окр.
153/54

Дебитни остатъци оформени
със заеми за покриване
дебитни ост. по прихващания
сума
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От тези данни се вижда, че вътрешната взаимна задлъжнялост постоянно расте. Най-голямо увеличение същата показва при второто вътрешно-ведомствено прихващане, като за 1 година
се е увеличила както следва:
1. в предприятията от Министерството на тежката промишленост от 18.721 хил. лева на
42.009 хил. лева или повече с 120%.
2. в предприятията от Министерство[то] на леката промишленост от 34.500 хил. лева на
150.098 хил. лева или повече с 340%.
3. в предприятията от Министерство[то] на доставките от 35.549 хил. лева на 116.472 хил.
лева или повече с 230%.
Това се дължи на обстоятелството, че кредитните управления и съответните министерства
не полагат достатъчно грижи за проучване причините на просрочията и взаимната задлъжнялост и
не дават предложения за въвеждане специални форми на разчети между отделните им предприятия
и включването им в Б[юрото за] В[заимни] Р[разчети].
От края на м. август 1954 г., когато се извърши второто вътрешно-ведомствено прихващане, до края на м. декември с.г., когато се извърши третото такова прихващане, вътрешно-ведомствената задлъжнялост се е увеличила в предприятията от Министерство[то] на доставките с около
11%, а в предприятията от Министерство[то] на тежката промишленост и Министерството на леката и хранителна промишленост е намаляла – 10% и 17%.
Това показва, че Министерството на леката и хранителна промишленост и Министерството на тежката промишленост проявиха интерес към новия начин на разплащане чрез БВР и след
като бяха поканени от управлението ни дадоха материали за взаимните отношения между отделните им предприятия, въз основа на които бяха включени като участници в учредените от м. м. юли
и август 1954 г. БВР, 162 предприятия от Министерството на леката и хранителна промишленост
и 55 предприятия от Министерство[то] на тежката промишленост. Това допринесе да се намали
взаимната задлъжнялост между предприятия от тези министерства.
Процента на прихващането при извършените до сега 3 вътрешно-ведомствени прихващания се е движил както следва:
‚ ıËÎ. ÎÂ‚‡
ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡

I-‚Ó ÔËı‚‡˘‡ÌÂ
24, 25, 27.VII.1953 „.

II-Ó ÔËı‚‡˘‡ÌÂ
23, 24, 25.VIII.1954 „.

III-ÚÓ ÔËı‚‡˘‡ÌÂ
23, 24, 25.’II.1954 „.

»ÌÍ‡Ò.
‰ÓÍÛÏ.

ÓÙÓÏ.
Á‡ÂÏË

%

»ÌÍ‡Ò.
‰ÓÍÛÏ.

ÓÙÓÏ.
Á‡ÂÏË

%

»ÌÍ‡Ò.
‰ÓÍÛÏ.

ÓÙÓÏ.
Á‡ÂÏË

%

1. Ã[ËÌËÒÚÂÒÚ]‚Ó ÚÂÊÍ‡ ÔÓÏ. 18721
2. ì ÎÂÍ‡ Ë ı. Ô.
34500
3. ì ÂÎÂÍÚËÙËÍ.
8350
4. ì ‰ÓÒÚ‡‚ÍËÚÂ
35549
5. ì Ú‡ÌÒÔÓÚ‡
6318

12666
21807
5215
19529
3292

30
38
35
44
45

42009
150098
116473
-

28680
79991
77443
-

32
47
34
-

37375
124975
29844
131401
11073

24769
75194
19819
91107
8366

33
40
30
24
24

62509

40

308002

186114

40

334668

219246

34

¬ÒË˜ÍÓ

103438

или: най-голям среден процент при 3-те прихващания е имало в предприятията от Министерството на леката и хранителна промишленост 38, 47 и 40% или средно 42%, и най-малък – в
предприятията от Министерство[то] на тежката промишленост 32%.
От тези данни трябва да се направи извод, че между предприятията на Министерство на леката и хранителна промишленост има още много предприятия, в които съществуват добри условия
за включването им в БВР, чрез което този добър процент на прихващане ще бъде постоянен при
разплащане чрез БВР.
През I-то и II-ро прихващане общият процент на прихващане общо за всички участвуващи
министерства е бил 40%, а през III-то прихващане е намалял на 34%.
В резултат на проведеното трето вътрешно-ведомствено еднократно прихващане се оформиха заеми за покриване на дебитните остатъци в размер на 219.246 хил. лева, които в сравнение
с другите две прихващания са увеличени с около 6%.
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Дебитните остатъци, явили се в резултат на прихващането, се дължат предимно на следното:
1. Поради натрупани големи количества свръхнормативни запаси от основни материали,
незавършено производство, готова продукция, амбалаж, запасни части и др. като например: ДАЗ
„В. Червенков“ към Министерство на транспорта, гара Искър за 11.000 хил. лева, ДИП „Г. Кирков“ към Министерство на леката промишленост, гр. Сливен за 3.923 хил. лева, ДИП „Сърп и
чук“, Министерство на леката промишленост, гр. Габрово за 4.070 хил. лева, Елобласт София, към
Министерство на електрификацията за 6.364 хил. лева, ДИП „Георги Петлешев“ към Министерство на леката промишленост гр. Сталин за 2.343 хил. лева, ДИП „В. Коларов“ към Министерство
на леката промишленост гр. Плевен за 1.400 хил. лева и др. др.;
Натрупването на такива големи количества от основни материали, готова продукция и др.
се дължи главно на неритмичното снабдяване на предприятията с основни материали особено
вносни, непласиране своевременно готовата продукция и др.;
С окръжни №№ 128 и 138 от 1954 г., свръхнормативните запаси се кредитираха от Банката със заеми за свръхнормативни запаси със срок до 31.ХII.1954 г. Поради спиране кредитирането на тези запаси от 1.I.1955 г. до излизане на новото постановление, с което се одобрява кредитния план, с който се разреши отново това кредитиране, предприятията временно се затрудниха и
не можаха да покрият дебитните си остатъци в резултат на прихващането.
2. Поради дължими суми от купувачи, неучаствуващи в прихващането по окръжно № 153/
1954 г., като например: ДИП „Колориска“ – гара Искър към Министерство на тежката промишленост, изплатило материали, доставени му от предприятия към същото министерство, а неполучило вземанията си за доставена от тях готова продукция на предприятия от Министерство на леката и хранителна промишленост, Г. У. „Текстилни влакна“ към Министерство на леката промишленост гр. Асеновград, не получило заверения от просрочени платежни искания от „Хранекспорт“ –
220 хил. лева, платежни нареждания от УДСДР – 826 хил. лева и др., ДМП „Маришки басейн“
към Министерство на тежката промишленост гр. Димитровград, неполучило заверения от просрочени платежни искания, издадени от него срещу ДСП „Топливо“ ТЕЦ „В. Червенков“ – Димитровград и др., УАТ – кл. 1 – София към Министерство на транспорта неполучили заверения от издадени от него пл[атежни] искания срещу мина „Болшевик“ и др. др.
От горните констатации следва да се направи извод, че при вътрешно-ведомствените еднократни прихващания не могат да се постигнат добри резултати и да се получи по-голям процент
на прихващане, тъй като не могат цялостно да се инкасират всички вземания на предприятието в
случаите, когато негови доставчици са предприятия от системата на същото министерство, към което е и даденото предприятие и се изплатят всичките му задължения, а негови купувачи са предприятия от системата на друго министерство и документите срещу тези купувачи не се инкасират.
По този начин при вътрешно-ведомствените прихващания предприятията получават по-голям размер банкови заеми.
При междуведомствените еднократни прихващания се получава по-голямо прихващане, защото там се инкасират всички задължения и вземания на предприятията, процентът на прихващане е по-голям и нуждата от заеми за покриване на дебитните остатъци е по-малка. Така че дадено
предприятие може да излезе с голям дебитен остатък, непокрит с насрещни вземания и въпреки
това от този резултат не може да се съди, че предприятието е в лошо финансово състояние, тъй
като то може да има вземания срещу теглени от него разчетни документи, отнесени в просрочие,
които не са инкасирани, поради което не е могъл да бъде покрит дебитния остатък.
3. Поради непокрити планови загуби, като например: ГУ „Зърнени храни“ към Министерство на доставките гр. Балчик – 4013 х. лева, ДСП „Месоцентрала“ към Министерство на доставките гр. Плевен 1.000 хил. лева, Содов завод „К. Маркс“ към Министерство на тежката промишленост с. р. Девня, Сталинско – 3.000 хил. лева и др. др., поради което тези предприятия не можаха да покрият явилите се дебитни остатъци в резултат на прихващането.
4. Поради реализирана извънпланова загуба, като например: Горско промишлено предприятие към Министерство на тежката промишленост гр. Троян – 1.911 хил. лева поради неправилно
планиране себестойността на добиваната дървесина, ДСП „Месоцентрала“ към Министерство на
доставките гр. Михайловград – 850 хил. лева и др. др.
5. Поради залежала лошокачествена и дефектна продукция, като например: ДИП „Сърп и
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чук“, към Министерство на леката промишленост гр. Габрово залежали 75 хил. чифта лошокачествени обуща за 3.480 хил. лева, ДИП обувен завод „9-ти септември“ към Министерство на леката
промишленост – София лошокачествени детски обуща, които търговските организации не искат да
изкупят за 1.140 хил. лева, ДИП „Българска тръбна индустрия“ – София за 427 хил. лева и др. др.
6. Поради отклонени оборотни средства в дебитори, загуби, липси и др., като например:
Автомобилно управление – Пловдив в дебитори 836 хил. лева, ДИП „Христо Смирненски“ към
Министерство на електрификацията – София в дебитори – 2.000 хил. лева, ДИП „Тунджа“ гр. Ямбол, отклонени от фонд директора – 520 хил. лева, ДСП „Месоцентрала „Месокомбинат“ към Министерство на доставките гр. Хасково от липси – 1.264 хил. лева, ДИП „Душанци“, с. Душанци от
липси 337 хил. лева и др. др.
7. Поради непопълнени нормативи на оборотни средства, като например: ДСП „Месоцентрала“ към Министерство на доставките гр. Левскиград – 228 хил. лева, ДИП „Самоковска комуна“ към Министерство на леката промишленост гр. Самоков – 128 хил. лева и др.
8. Поради неизпълнение на плановете, като например: ДИП „Христо Ботев“ към Министерство на леката промишленост гр. Калофер, УАТ – Михайловград, ДСП „Винпром“ гр. Провадия, ДИП „Люлин“ – Княжево, УАТ – Троян, ДСП „Месоцентрала“ гр. Търново и др. др.
9. Поради неизкупена готова продукция от вносно-износните централи, предназначена за
износ, като например: ДИП „Дунавска коприна“, към Министерство на леката промишленост, гр.
Русе за 4.205 хил. лева, от която се кредитират само 1.600 хил. лева, ДИП „Мургаш“ към Министерство на леката промишленост, гара Яна, слънчогледово техническо масло за 1.450 хил. лева,
което „Хранекспорт“ не изкупува, защото няма сключени сделки за същото с недемократичните
страни, ДИП „Малчика“ към Министерство на леката промишленост – Княжево за 6.846 хил. лева, копринени платове за износ, които не се изкупуват от износните централи поради липса на
външен пазар, завод „Пектин“ към Министерство на леката промишленост с. Църква – Димитровско за 2.000 лева неизкупен от „Булгарплодекспорт“ плодов концентрат, и др. др.
10. Поради преизпълнение на производствените планове, като например: ДИП „Пролетарий“ към Министерство на леката промишленост – Княжево, 1.586 хил. лева преизпълнен план за
копринени тъкани, които търговските организации не искат да изкупят като недоговорирани и др.
От обяснителните записки, които банковите клонове дават за причините, поради които не
са могли да се покрият дебитните остатъци в резултат на прихващането, се вижда, че почти няма
предприятие, което да няма натрупани свръхнормативни запаси било от сурови материали, спомагателни материали, било от незавършено производство или готова продукция, запасни части и др.
Това показва, че в някои случаи нормативите на предприятията за основни материали, незавършено производство, готова продукция и др. не са правилно определени с оглед действителните нужди от такива, не се спазва договорната дисциплина и снабдяването със сурови материали, спомагателни материали и др. не става ритмично съобразно плана за доставките и сключените договори.
Така например: Управление „Въглища“ към Министерство на тежката промишленост, за да
даде възможност на отделните клонове на ДМП „Г. Димитров“ при финансово затруднение да изплатят заплатите на работниците, нарежда да се прехвърлят оборотни средства от ония клонове,
които разполагат със средства по сметките си на други техни клонове, които нямат такива под
формата на преразпределение на оборотните средства съгласно чл. 12 от Указа за държавните
предприятия.
Когато банковият клон в Димитрово откаже да извърши такова прехвърляне поради липса
на излишни оборотни средства, тогава централата на мините донася заповед за изменение нормативите. Има случай, когато това става по два пъти месечно и по този начин нормативите в някои
клонове остават съвсем недостатъчни, а в други по-големи.
Следователно, за да се проведе ефикасна борба с просрочието, трябва на първо място да се
проведат мероприятия за свеждане на свръхнормативните запаси на предприятията към нормируемите такива и да се кредитират същите и през 1955 година. Тогава предприятията ще могат подобре да изпълняват производствените си планове и посрещат плащанията към доставчиците си
без да изпадат във финансово затруднение.
За несвоевременното изкупуване на готовата продукция трябва да се проведат мероприятия, чрез които да се задължат търговските и пласментни организации да изкупуват своевременно
готовата продукция както тази, произведена по плана, така и произведената свръх плана, при стро-
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го следене за качествеността на същата. По този начин ще се даде възможност на производствените предприятия да провеждат правилно своята производствена дейност без да изпадат във финансово затруднение и да мислят повече за подобряване качеството на продукцията и разнообразяване асортиментите, а не да се грижат да търсят пласмент на същата, което е задача на търговските
организации.
Производствените предприятия трябва да държат за строго спазване на договорната дисциплина от страна на техните доставчици, като обръщат сериозно внимание при сключването им
да се договорират само такива количества основни и др. материали, които са свързани със задачите по производствените им планове.
За да се постигне пълно съгласуване между производствените и пласментни планове, не
трябва да се допуска произвеждането на готова продукция, за която няма предвиден пласмент или
такава, от която има пресищане на пазара.
Оформените заеми за покриване на дебитните остатъци, явили се в резултат на прихващането, са съсредоточени предимно в следните предприятия:
[...]
От горните данни се вижда, че само в 10 от предприятията към Министерството на тежката промишленост са се явили непокрити дебитни остатъци в размер на 67% от общия размер на
непокритите дебитни остатъци, в 27 предприятия от Министерство на леката и хранителна промишленост 65% от общия размер на дебитните остатъци, в 6 предприятия от Министерство на
електрификацията – 80% от общия размер на непокритите дебитни остатъци и др.
Следователно главните усилия за провеждане ефикасна борба с просрочието трябва да се
насочат в тези предприятия като се извърши задълбочен икономически анализ върху финансовото състояние на същите и се проведат конкретни мерки за оздравяване на тези предприятия.
Размера на вътрешно-ведомствената взаимна задлъжнялост в предприятията от министерствата в които се извърши прихващането преди извършване на прихващането и след него се вижда от следните данни:
в хил. лева
предприятия към:

1. М[инистерст]во на тежката промишл.
2. “ на леката промишл.
3. “ на електрификацията
4. “ на доставките
5. “ на транспорта
в с и ч к о:

на 1.ХII.
1954 год.

инкасирани
док. на 23,
24, 25.ХII.

на 1.I.1955

30.924
120.880
19.283
133.098
13.033
––––––
317.138

37.375
124.975
29.844
131.401
11.073
–––––––334.668

21.919
22.517
4.989
18.797
3.661
–––––––71.883

Изводът от горните данни е, че само след 6 дни от извършване на вътрешно-ведомственото прихващане, вътрешно-ведомствената задлъжнялост в предприятията от тези 5 министерства
възлиза на 71.883 хил. лева.
Това показва, че причините за финансовото затруднение на предприятията не е отстранено
и че въпреки отпуснатите заеми за покриване на дебитните остатъци, явили се в резултат на прихващането, лошото финансово състояние не е променено.
Трябва да се отбележи и обстоятелството, че за затрудненото финансово състояние на
предприятията е допринесло и това, че постановлението на Министерския съвет от 27 октомври
1954 г. за разширяване на кредитирането още не се прилага от банковите клонове и облекчение от
него още няма.
За да се ограничи размера на просрочието и се подобри финансовото положение на предприятията, е необходимо да се проведат следните мероприятия:
1. Да се измени поредността на плащанията на просрочените разчетни документи, като същите се инкасират при набиране авоар веднага след плащанията за трудово възнаграждение и данъци, така както е възприето от Госбанк. Това ще помогне да се откроят лошо работещите предприятия и да не пречат на добре работещите.
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2. За намаляване на свръхнормативните запаси от основни материали и суровини поради
неспазване на договорната дисциплина, да се изисква вписването на № и датата на договора в разчетния документ за доставката на материалите или суровините, по който начин ще се ограничи изпращането на такива непредвидени по плана и договора. На Банката да се даде право да въвежда
задължително акредитивна форма на плащане спрямо предприятията с големи свръхнормативни
запаси, по който начин същите ще се намалят.
3. При изпращане от доставчиците на предприятията основни материали и суровини не по
договора и плана за съответното тримесечие, купувачите да правят откази от акцепт за нарушение
на договора, които откази банковите клонове да приемат винаги, без впоследствие да налагат санкциите, предвидени в т. 2 на окръжно № 271/1951 г.
4. Да се проведат съгласувани действия между производствените и търговски предприятия
и Държавна планова комисия за произвеждане и преизпълнение на плановете само за такива произведения, които се търсят на пазара и с които биха се задоволили широките потребности на населението.
5. Тъй като в просрочието по разчетни документи влизат и вземания срещу бюджетни учреждения, които не могат да извършват покупки без да имат одобрени бюджетни средства, за да не
се създава задлъжнялост от бюджетните учреждения, да се разпореди плащанията от такива учреждения да се извършват само с разчетни чекове или акцептни платежни нареждания при местни
плащания и с акредитив при междуградски плащания.
6. Съответните кредитни управления съвместно с министерствата, участвуващи в прихващането, да обследват предприятията, посочени в настоящия доклад, в които е съсредоточена голяма част от взаимната просрочена задлъжнялост, като вземат съответни конкретни мерки за заздравяване на тяхното финансово състояние.
7. Управление „Безналични разчети“ да продължи проучванията в предприятията към Министерството на леката и хранителна промишленост и Министерството на доставките с цел да се
включват в Бюрата за взаимни разчети.
София, 29 януари 1955 г.
Началник управление:
Г. Петров
ЦДА, ф. 132, оп. 14, а.е. 17, л. 1–10.

№ 264
ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ПО
ПРИНЦИП НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
КИРИЛ ЛАЗАРОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ ВЕЛА
ЛУКАНОВА ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА, БАНКИТЕ И
ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА БИВШИ СОБСТВЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛИЗИРАНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ И НА ОТЧУЖДЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ИМУЩЕСТВА
София, 7 май 1955 г.

ПРОТОКОЛ № 34
Заседание на 7 май 1955 година
Заседават: ВЕЛА ЛУКАНОВА*, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, МИХАИЛ ВЕЛЬОВ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, ПЕТЪР ПОПОВ, ЛЮБЕН ТОДОРИНОВ
Отсъствуват: ДИМИТЪР АЛАДЖОВ
Присъствуват: по т. т. 1 и 2 – Мих. Абаджиев и д-р К. Попов
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Заседанието се откри на 9 часа

Дневен ред
[...]
2. Разглеждане проект за доклад с постановление относно прихващане задължения към
държавата, банките и държавните предприятия на бивши собственици на национализирани предприятия и на отчуждени от държавата имущества. Докладва М. Вельов.
[...]
По точка 2. Разглеждане проект за доклад с постановление относно прихващане задължения към държавата, банките и държавните предприятия на бивши собственици на национализирани предприятия и отчуждени от държавата имущества. Докладва М. Вельов.
След като бе подробно разгледан приложения доклад и проекто-постановление и бяха направени някои конкретни бележки по същия,
се взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема се по принцип приложения доклад до Министерския съвет относно прихващане
задължения към държавата, банките и държавните предприятия на бивши собственици на национализирани предприятия и отчуждени от държавата имущества.
2. Възлага се на юрисконсулта на Банката да съгласува окончателно доклада с юрисконсулта на Министерството на финансите.
[...]
София, 7 май 1955 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ:
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ:

В. Луканова
В. Христов

ПРИЛОЖЕНИЕ: по всички точки – по един доклад.

До
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
другаря ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ
ТУК

ДОКЛАД
от КИРИЛ ЛАЗАРОВ, Министър на финансите
и ВЕЛА ЛУКАНОВА, Председател на Централното
управление на Българската народна банка
Относно:

прихващане задължения към държавата, банките и държавните
предприятия на бивши собственици на национализирани
предприятия и на отчуждени от държавата имущества

Другарю Председател,
По Закона за национализация на частни индустриални и минни предприятия, Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост и други закони бяха национализирани и отчуждени индустриалните и минни предприятия, едрата покрита недвижима собственост в
градовете, едрата поземлена собственост и други имущества на капиталистически елементи в страната.
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Национализацията и отчуждаването на капиталистическата собственост по начало се извършва без да се заплаща обезщетение.
В издадените отчуждителни закони, обаче, има разпоредби, с които се предвижда изплащане на обезщетения на бившите собственици, предимно в държавни облигации.
Към издаването на подобни облигации (с изключение на такива по Закона за трудовата поземлена собственост) не е пристъпвано.
С П-802-то постановление на Министерския съвет от 12.VII.1951 г. бе предвидено да се извърши прихващане на задълженията към държавата на бившите собственици на национализирани
и отчуждени имущества по разните отчуждителни закони с обезщетенията, при спазване на чл. 14
от Закона за национализация на частни индустриални и минни предприятия. В същото постановление е предвидено да се изплатят вземанията на банките от бивши собственици на национализирани предприятия до размер на актива по нарочните баланси.
По силата на това постановление бяха спрени изпълнителните действия срещу бившите
собственици до размер на обезщетенията. Към прихващане на задълженията, обаче, не можа да се
пристъпи, понеже не е определено, по решение на Министерския съвет, кои бивши собственици
следва да се лишат от обезщетение.
С П-30-то постановление на Министерския съвет от 16.I.1953 г. относно окончателно разчистване баланса на Българската народна банка бе предвидено, да се изплатят от държавата задълженията на бившите собственици на национализирани предприятия, включени в активни нарочни
баланси в размер на 102.156.980,30 лв.
Българската народна банка с поверително окръжно № 24 от 25.VII.1953 г. е наредила да
бъдат спрени изпълнителните действия срещу банковите длъжници, които имат национализирани
и отчуждени имущества, до размер на обезщетенията, след приспадане дължимите данъци и други държавни вземания.
При това положение, вземанията на държавата и на банките продължават да стоят открити
без да се пристъпва към принудително изпълнение срещу длъжниците.
С оглед на разпоредбите на П-802-то постановление на Министерския съвет от
12.VII.1951 г. се поставя въпроса, да се пристъпи към уреждане на тия задължения чрез прихващане, като същевременно се покрият вземанията на банките и се разреши въпроса за заличаване
на остатъците от обезщетенията.
Задълженията на бившите собственици, изпълнителните действия по които са спрени, са в
голяма тяхна част несъбираеми.
Някои от бившите собственици имат вещи, парични суми и др., които държат укрити в трети лица. Указа се, обаче, практически невъзможно същите да се издирят и да се посегне върху тях
за събиране на държавните и банковите вземания.
Имуществата на длъжниците, върху които могат да се предприемат изпълнителни действия
са предимно жилищa и някои мебели.
С отчуждителните закони бяха засегнати и средни и дребни собственици, по отношение на
които изпълнението не дава резултати.
С оглед на изложеното, представям проект за постановление за уреждане задълженията на
бившите собственици на национализирани и отчуждени имущества и за ликвидиране на въпроса за
обезщетенията.
В т. 1, буква „а“ от проекта се предвижда, да бъдат изплатени на банките задълженията по
активни и пасивни нарочни баланси в рамките на актива, които са поети от държавата, съгласно
чл. 11 от Закона за национализация на частни индустриални и минни предприятия.
В т. 1, буква „б“ се предвижда изплащане от държавата и на задълженията към банките на
бившите собственици на национализирани и отчуждени имущества по изброените в същата отчуждителни закони, до размер на определеното обезщетение.
В случая се касае до изплащане на задължения, които не са поети до сега от държавата.
Част от сумите по тези задължения са употребени за лични нужди на бившите собственици, а не за производствена дейност.
Текстът засяга и личните задължения на бившите собственици на национализирани предприятия, които не са включени в нарочните баланси.
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В т. 2, ал. I от проекта се предвижда прихващане до размер на определеното обезщетение
на вземанията на държавата от бившите собственици, възникнали до 12.VII.1951 г., когато бе издадено П-802-то постановление на Министерския съвет.
В т. 1, буква „в“ и т. 2, ал. II се предвижда да се извърши изплащане на задълженията на неограничено отговорните членове и поръчителите на заличените търговски и о.о. дружества до размер на стойността на получените от държавата недвижими имоти и на обезщетенията в полза на
дружествата по отчуждителните закони.
Тази точка се включва пред вид на това, че съгласно Правилника за ликвидиране на търговските и о.о. дружества, имуществата на дружествата преминаха в собственост на държавата, като
се запази отговорността на неограничено отговорните членове и на поръчителите. Уместно би било, при това положение, да бъдат освободени от отговорност поръчителите и членовете на дружествата, когато дружествата са имали като актив недвижими имоти или обезщетения, които покриват задълженията.
По същите съображения се предвижда в т. 2 ал. II освобождаване на поръчителите и на неограничено отговорните членове от задълженията към държавата.
В т. 1, буква „г“ се предвижда, изплащане от държавата на личните задължения на членовете на ликвидираните търговски и о. о. дружества до размер на частта им от обезщетението, определено на дружеството по отчуждителните закони.
По силата на Указа за отменяване на Търговския закон и на Закона за дружествата с ограничена отговорност, въпросните лица нямат право на обезщетение. Има случаи, обаче, в които
членовете на дружествата са получили лични кредити и са вложили средствата в дружеството. От
друга страна, при положение, че личните задължения се изплащат съгласно т. 1, буква „б“, положението в настоящия случай се явява до известна степен аналогично.
В т. 3 се предвижда, че банките не действат за събиране вземанията си от поръчителите до
размер на определените обезщетения на същите.
Банките, обаче, продължават действията си срещу преките длъжници и останалите поръчители за съответните им части.
В т. 4 се предвижда, че чл. 14 от Закона за национализация на частни индустриални и минни предприятия и чл. 16 от Закона за отчуждаване едрата градска покрита недвижима собственост
нямат приложение при извършване на прихващанията и плащанията по постановлението. В случай, че се иска приложение на същите текстове и при прихващанията, постановлението би останало фактически без приложение при положението, че Министерския съвет не се е произнесъл по
отношение правото на обезщетение.
Като се има пред вид, че с т. 11 се предвижда, заличаване на остатъка от обезщетенията
след извършване на прихващанията, би могло Министерският съвет да предвиди общо за случаите по т. т. 1, 2 и 3 да не се прилагат въпросните текстове.
В т. 5 се предвижда, обезщетенията да се преоценяват в съотношение 100:4, понеже в противен случай задълженията в голяма тяхна част биха останали открити.
С т. 9 се предвижда, че остатъкът от обезщетенията, след извършване на прихващанията и
плащанията, се счита заличен. С този текст се ликвидира въпросът за обезщетенията на бившите
собственици физически лица. Въпросът за обезщетенията на бившите собственици – дружества е
уреден с Указа за отменяване на Търговския закон и на Закона за дружествата с ограничена отговорност и с Правилника за ликвидиране на търговските и о. о. дружества.
Вземанията на държавата за данъци, според приблизителните сведения, получени от финансовите отдели са:
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Вземания във връзка
с национализираното
предприятие или
отчужденото имущество –
лева

Вземания, които не са във
връзка с национализираното предприятие или
отчужденото имущество –
лева

147.837.960

9.010.440

по Закона за отчуждаване
едрата градска покрита
недвижима собственост

10.662.880

9.421.160

по Закона за държавния
монопол на тютюна

15.527.800

2.913.880

по Закона за монопола на
спирта

7.652.840

990.560

по Закона за трудовата
поземлена собственост и
Закона стопанисване и
ползуване на горите

5.011.480

5.470.760

по Закона за национализация
на частни индустриални и
минни предприятия

по Закона за изкупуване
едрия земеделски машинен
инвентар

1.491.400
2.508.640
_____________________________________
188.184.360
30.315.440

Вземанията на Българската народна банка, според приблизителните сведения, получени от
клоновете на банката, са:
по Закона за национализация на частни индустриални и минни предприятия:
а) включени в активни нарочни баланси
68.234.057
б) включени в пасивни нарочни баланси и покриващи се напълно от актива 21.214.266
в) включени в пасивни нарочни баланси и покриващи се отчасти от актива
4.622.649
г) по несъставени нарочни баланси
3.206.953
д) невключени в нарочни баланси
2.864.141
––––––––––
102.409.719
по Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост
по Закона за държавния монопол на тютюна
по Закона за монопола на спирта
по Закона за трудовата поземлена собственост
по Закона за стопанисване и ползване на горите
по Закона за изкупуване на едрия земеделски машинен инвентар
по други отчуждителни закони
Всичко:

13.673.223
12.270.067
11.245.449
3.915.392
648.123
3.299.742
––––––––––
11.702.948
––––––––––
159.164.463

Вземанията на Българската инвестиционна банка от бивши собственици
на национализирани предприятия възлизат на около............................ 24.306.942,94 лв.
Вземанията на Българската народна банка по Закона за национализацията на частни индус-
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триални и минни предприятия са посочени с лихви до 31.XII.1952 г., а по останалите закони с лихви до 30.XI.1953 г. Вземанията на Българска инвестиционна банка са с лихви до 31.XII.1953 г.
Активът на проекто-нарочните баланси на национализираните предприятия намиращи се в
Министерството на финансите, изчислен по правилата на Закона за еднократния данък върху имуществата, възлиза приблизително на:

≈‰ÌÓÎË˜ÌË
ƒÛÊÂÒÚ‚ÂÌË
¬ÒË˜ÍÓ:

¡ÓÈ Ì‡
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÚ‡
ÒÚ. Î‚.
2.421
2.527

Õ‡ˆËÓÌ‡ÎËÁË‡Ì
‡ÍÚË‚

◊ËÒÚ ‡ÍÚË‚
ÒÚ. Î‚.

7.177.706.326
39.178.279.300

3.454.215.855
15.617.105.246

4.948

46.355.985.626

19.071.321.101

Предлагаме, Министерският съвет да приеме следното
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1. Изплащат се от държавата задълженията към Българската народна банка и Българската
инвестиционна банка:
а) на национализираните предприятия по Закона за национализация на частни индустриални
и минни предприятия, включени в нарочните им баланси, до размер на актива по същите баланси;
б) на частните физически и юридически лица до размер на определеното обезщетение срещу национализираните, отчуждените или изкупените им имущества по:
Закона за национализация на частни индустриални и минни предприятия,
Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост,
Закона за трудовата поземлена собственост,
Закона за изкупуване на едрия земеделски машинен инвентар,
Закона за държавния монопол на тютюна,
Закона за монопола на спирта и подсладените спиртни напитки и търговията с плодови ракии и вино,
Закона за държавния монопол на петролните продукти,
Закона за електростопанството,
Закона за кинематографията,
Закона за стопанисване и ползване на горите,
Закона за изкупуване на търговския инвентар,
Закона за национализация на товарни плавателни съдове,
Указа за изкупуване помещения и съоръжения за винопроизводство и за изваряване на ракия,
Указа за отчуждаване складове за съхраняване на зърнени храни,
Указа за книгоиздателствата и Наредба за ликвидация на частните книгоиздателства,
Указа за изкупуване на рентгенови апарати,
32-то постановление на Министерския съвет от 16.IV.1949 г. за отчуждаване на частните
аптеки,
след приспадане на дължимите данъци и други държавни вземания:
в) на неограничено отговорните членове и поръчителите на заличените търговски и о. о.
дружества (чл. 5 от Правилника за ликвидиране на търговските и о.о. дружества), до размер на
стойността на получените от държавата недвижими имоти, оценени по реда на Закона за еднократния данък върху имуществата и на обезщетенията в полза на дружествата по изброените по-горе
отчуждителни закони, след приспадане на дължимите данъци и други държавни вземания;
г) на бившите членове на ликвидираните търговски и о. о. дружества, съгласно Правилника за ликвидиране на търговските и о. о. дружества, до размер на частта им от обезщетението, определено на дружеството по изброените отчуждителни закони, след спадане на данъците и другите държавни вземания.
С плащането длъжниците се считат освободени от задължението си.
При определяне припадащата се на члена на дружеството част от обезщетението по буква
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„г“ се приспадат всички задължения на дружеството по баланса на същото.
2. Прихващат се дължимите данъци и други държавни вземания, както и вземанията на държавните предприятия, от бившите собственици на национализирани, отчуждени и изкупени имущества по изброените в предходната точка закони, възникнали до 12 юли 1951 г., до размер на определеното обезщетение.
Освобождават се от задълженията на заличените търговски и о.о. дружества към държавата и държавните предприятия неограничено отговорните членове и поръчителите до размер на
стойността на получените от държавата дружествени недвижими имоти, оценени по реда на Закона за еднократния данък върху имуществата и на обезщетенията по отчуждителните закони.
В случаите на т. 1, буква „г“ бившите членове на дружествата се освобождават до размер
на частта им от обезщетението и от данъчните и други задължения към държавата, както и от задълженията им към държавните предприятия.
3. Банките не предприемат действия за събиране на вземанията си срещу поръчителите до
размер на определеното обезщетение на същите.
В тези случаи банките продължават действията си срещу преките длъжници и останалите
поръчители за съответната им част.
4. При изплащането и прихващането на задълженията, съгласно настоящото постановление, разпоредбите на чл. 14 от Закона за национализация на частни индустриални и минни предприятия, чл. 16 от Закона за отчуждаване едрата градска покрита недвижима собственост и другите законни текстове, които препращат към същите, не се прилагат.
5. Обезщетенията се преоценяват в съотношение 100:4 до размер на сумите, които се изплащат на банките или прихващат за данъци и други държавни и на държавните предприятия вземания.
6. Изплащането на задълженията към банката, включени в нарочните баланси, до размер на
актива по същите, се извършва с лихвите, които банките са отнесли по резултатните си сметки.
Останалите задължения към банките и задълженията към държавните предприятия се изплащат с лихвите до деня на плащането.
Задълженията към държавата се изплащат с лихвите до 12 юли 1951 година.
7. Изплащането на задълженията по т.1, буква „а“ се извършва въз основа на искания на
Българската народна банка или Българската инвестиционна банка.
Изплащането на задълженията пот. 1, букви „б“, „в“ и „г“ и прихващанията и освобождаването от задълженията по т.2 се извършват въз основа на писмено искане на заинтересования
длъжник, придружено от официални документи, установяващи размера на обезщетенията и на задълженията, вкл. удостоверения за дължимите данъци, други държавни вземания и задължения
към банките. Искането следва да се направи в едногодишен срок от издаването на настоящето постановление.
8. Със сумите подлежащи на изплащане на Българската народна банка по т. 1 банката задължава по нареждане на Министерството на финансите една специална безлихвена сметка на
името на същата, която се погасява с остатъците на Държавното съкровище от минали години.
Плащанията в полза на Българската инвестиционна банка по т.1 се извършват по начин определен от Министъра на финансите.
9. Остатъкът от обезщетенията по указаните в т. 1отчеждителни закони и други законодателни актове от подобен характер, след извършване на прихващанията и плащанията, се считат заличени.
10. Възлага се на Министъра на финансите да издава наредби, окръжни и заповеди по приложението на настоящето постановление и да определя органите и реда за провеждане изплащанията и прихващанията на задълженията.
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА:
ЦДА, ф. 132, оп. 17, а.е. 31а, л. 223–227, 234–241. Оригинал. Машинопис.
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* 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 управление 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.

№ 265
ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВЕЛА ЛУКАНОВА ДО ДЪРЖАВНАТА ПЛАНОВА
КОМИСИЯ С РАЗЯСНЕНИЯ ПО РАЗЧЕТА ЗА КРЕДИТИТЕ И РЕСУРСИТЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 1957 ГОДИНА
София, 1 ноември 1956 г.
Поверително
Централно управление
... - 2992
До
ДЪРЖАВНАТА ПЛАНОВА КОМИСИЯ
Т у к
Във връзка с предстоящето балансиране на бюджета и сводния финансов план за 1957 година, изпращаме Ви нов уточнен разчет за кредитите и ресурсите към 31 декември 1957 година.
По новия проект считаме за необходимо да обърнем вниманието Ви върху следното:

I. По направление на ресурсите
1. Всички разчети са основани на показателите на проекта за народностопанския план, както те са представени в Министерския съвет за разглеждане от правителствените комисии. В отделни случаи, когато някои изменения, нанесени вече от Държавната планова комисия, ни са известни, сме съобразили проекта с последните уточнявания. Размерите на краткосрочните кредити са
съобразени и с нормативите на оборотните средства, възприети по последните разчети на Министерството на финансите.
Разпределение на заемите по видове и ведомства се прилага.
2. За кредитиране са приети свръхнормативните запаси само в търговските организации.
Размерът на кредитите за свръхнормативни запаси е тясно свързан с остатъка на стоковите запаси към 31 декември 1957 година. Дотолкова, доколкото планът не предвижда пълно покриване на
стоковите запаси с нормативи на оборотните средства (собствени и заемни), считаме, че тези стоки трябва да бъдат обезпечени финансово. Наличието в самия план на стокови запаси свръх норматива придава планов характер на кредитирането на тези запаси.
3. Ръководейки се от подробните разяснения, получени по въпроса за просрочените заеми
в Госбанк, ние запазваме известен размер от такива заеми с намаление от около 10%, като задание
за засилване борбата с тях. Няма никакви основания да се счита, че просрочените заеми могат да
бъдат намалени през 1957 година в по-голям размер.
4. Въпреки това, че всички редовни заеми са предвидени в разчета, ние планираме кредитен
резерв по следните съображения:
а) Правителството с редица решения и през 1957 година, както и през предшествуващите
години, очевидно в отделни случаи ще възлага на Банката задачи, които не са могли да бъдат предвидени в редовните банкови кредити. Практиката показва, че част от тези кредити не се погасява
в течение на годината и преминава в следващата година;
б) В процеса на изпълнението на народностопанския план се нанасят поправки, които в ре-
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дица случаи са свързани с потребности от допълнителен кредит;
в) За сметка на тази сума се отпускат от Банката, съгласно действуващите наредби и всички заеми за временни нужди.
5. По заемите без стоково-материално покритие, отпуснати на кооперации и ТКЗС, са взети предвид ликвидационните планове.

II. По ресурсите
1. В представения разчет претърпява изменение един от стабилните ресурси за краткосрочно кредитиране, а именно – остатъкът на бюджета от минали години. Остатъкът в размер на 1.944
милиона лева ще се намали със 106 милиона лева, свързани с помощта за Корея, която е отнесена
за покриване от този източник.
Както се вижда от представения разчет, абсолютно необходимо е да се предвиди превишение на приходите над разходите по бюджета за 1957 година в размер на 551 милиона лева специално за краткосрочно кредитиране. Дължим да подчертаем, че като записваме превишение на прихода над разхода, имаме предвид суми, които няма да получат никакво друго предназначение, както бе допуснато да се направи през 1956 година.
2. Остатъците по сметките на ДСК, БИБ и ДЗИ са взети по данни на самите институти.
Ако разчетите на тези институти са претърпели някои изменения при разглеждането им в Министерството на финансите, ще е необходимо да се нанесат съответните поправки.
3. Балансът за приходите и разходите на населението за 1957 година не сме уточнили поради това, че не разполагаме с никакви сведения относно размера и сроковете за провеждане на някои мероприятия от страна на Правителството. От извършената работа – теоретическа и практическа – по паричното обръщение за 1956 година считаме, че за 1957 година размерът на паричното обръщение няма да може да бъде стабилизиран на уровена на 1956 година, поради което възприемаме един ръст от около 130 милиона лева в сравнение с размера на 31 декември 1956 година,
който е заложен в разчета за разполагаемите ресурси.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Председател:
В. Луканова
ЛР/Написани 2 екз.
1 за адресанта
1 за службата
ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 40, л. 130–131. Оригинал. Машинопис.

№ 266
ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН
СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ И С РЕШЕНИЕ НАЧАЛНИКЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ
„ПРОМИШЛЕН КРЕДИТ“ ДА ПОДГОТВИ ДОКЛАД С ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО
София, 14 февруари 1957 г.

ПРОТОКОЛ № 7
Заседание на 14 февруари 1957 година
Заседават: ВЕЛА ЛУКАНОВА, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, ПЕТЪР Г. ПОПОВ, ЛЮБЕН ТОДОРИНОВ, РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ
Отсъствуват: МИХАИЛ ВЕЛЬОВ
Присъствуват: др. Илиев от ЦК на БКП, Л. Марангозов, парт. секретар Ж. Проданов, Б.
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Василев, Л. Манолов, Тр. Дончев, д-р К. Попов, П. Петков.
Заседанието се откри на 10 часа.

Дневен ред:
1. Разглеждане отчет за дейността на управление „Промишлен кредит“ през 1956 година.
Докладва Боян Василев.
[...]
По точка 1.
Централното управление, след като обсъди доклада за дейността на управление „Промишлен кредит“ през 1956 година и
след дадените обяснения от началника на управление „Промишлен кредит“ др. Боян Василев и направените предложения и изказвания, подробно отразени в приложения стенографски протокол,
взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Възлага се на началника на управление „Промишлен кредит“, др. Боян Василев да систематизира направените предложения за решения по доклада за дейността на управлението през
1956 г., които да внесе за одобрение от Централното управление в следващото заседание на
21.II.1957 г.
[...]
[Върху документа – надпис:]
Решенията по доклада на „Промишлен кредит“ се систематизираха и наново се внесоха за разглеждане от ЦУ на 21.II.1957 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ:
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ:

В. Луканова
Н. Шуманов

ПРИЛОЖЕНИЕ: стенографски протокол по т. т. 1, и 3 – 3 доклада.

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
от
заседанието на Централното управление на Българската народна банка,
състояло се на 14 февруари 1957 година, 10 часа,
присъствуват началниците на кредитните управления: Л. Манолов, Б.
Василев, Тр. Дончев, парт. секретар Ж. Проданов, съветникът на председателя Л. Марангозов, представител на ЦК на БКП Драган Илиев и Петър
Петков от управление „Промишлен кредит“
(Отсъствува др. М. Вельов)
Точка 1. Разглеждане отчет за дейността на управление „Промишлен кредит“ за 1957 година. Докладва Боян Василев.
[...]
др. БОЯН ВАСИЛЕВ, началник управление „Промишлен кредит“ (отговаря на поставените въпроси във връзка с доклада):
По отношение на годишния план за 1957 година.
В управление „Промишлен кредит“ за пръв път (въз основа на указанията, които ни се дадоха от Централното управление, което смятам, че не се отнася само за Промишлен кредит) ние
действително се опитахме да направим такъв годишен кредитен план, като ползуваме всички ония
материали, които са подработени от Държавна планова комисия, които се намират и в отделните
министерства и управления.
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Ние правихме преди 4–5 години също така годишен кредитен план, обаче аз трябва да кажа,
че този кредитен план по качество далеч не може да се сравни с този, който беше изготвен през
1957 година.
Но тук аз лично правя преценка, че управление „Промишлен кредит“ почерпа голям опит
във връзка с материалите, които се подработват от Държавна планова комисия. Непосредствено се
занимавахме с тези материали. За пръв път тази година действително, че задълбахме повече нашите усилия по материалите, които се работят от Държавна планова камисия и че този план смятам,
че допринесе до известна степен за опознаване с работата, която трябва да вършим по планирането и материалите, които трябва да ползуваме.
Сега се постави един въпрос във връзка с отчитането, че редица предприятия, с които сме
работили, не са получили ония резултати, които сме очаквали и там, където сме насочили усилията, не сме получили резултат.
Заводът „Сталин“ е типичен случай на неполучени резултати.
Аз изтъквам и методът, по който сме подходили. Завод „Сталин“ е едно крупно предприятие. Това предприятие по сигнали от Димитрово се намира в постоянно тежко финансово положение. Стигна се да се спре и изпращането на материали. При това положение, след като сигнализирахме пред Министерството на тежката промишленост, лично с началника на финансово-счетоводния отдел насрочихме съвещание в самия завод. Ние действително, че имахме причините за лошото финансово състояние, обаче от всичко онова, което след това се подработи съвместно с Министерството – лично другарят Цолов е бил в завода – се оказа, че заводът не е в състояние да излезе от тежкото финансово положение, поради редица недостатъци в неговата работа, в резултат
на което са натрупали за 4 и половина милиона продукция, която предлагат да бракуват. Този брак
дава отражение върху финансовото положение на предприятието, което с никакви усилия не може
да бъде подобрено.
Втора основна причина – вследствие на лоша работа не са изпълнявани в срок доставките
на съоръжения, на инвеститора лимитите са изгубвани и след това изпратените машини не са били изплатени. Тук към 2 и половина милиона остават неиздължени, почти нормативът на предприятието се ангажирва в такива неликвидирани нередности в самото предприятие. Усилията, които
се положиха, дадоха известен резултат по отношение подобрение работата напоследък. Обаче това подобрение на работата не можа да допринесе за подобрение на финансовото положение.
Напоследък занимавахме с този въпрос заместник-министъра Гочев, той след всички възражения и упреци, които направи на ръководителите на този завод, каза, че те да ги предложат в
Министерския съвет да бъдат изписани в тазигодишните баланси.
Тази е причината, поради която завод „Сталин“ не можа да излезе от финансовото затруднение.
Ние споменахме и завод „Ленин“. В сравнение с миналата година, той е подобрил своята
работа. Но, докато първата година, когато беше пуснат в експлоатация този завод, бе спусната
програма, отговаряща на капацитета на този завод, оказа се, че няма такива обучени кадри, които
да могат да проведат такава дейност, че да може да се използува целия капацитет на завода. Тогава се отчитаха неизпълнения на плана. Тази година обаче, след като кадрите израснаха, след като
производственият процес беше усвоен по-добре, се спусна една чувствително завишена програма,
като се догонва капацитета на завода.
Въпреки подобрението на работата, в сравнение с миналата година, те не можаха да достигнат този план, който беше спуснат.
Със заместник-председателя Гочев във връзка с това неизпълнение на плана се свика съвещание в завода, на което присъствуваха и ръководителите. Този въпрос беше поставен, беше разгледан и въз основа на предварителни мероприятия, които отдавна се провеждат за подобрение на
работата, там бяха набелязани и други допълнителни мероприятия, но преценката беше, че и тези
мероприятия при положение, че бъдат изпълнени, заводът при най-добър случай ще може да изпълни годишния си план 94%.
В заводите „В. Коларов“ и „Кл. Ворошилов“, това са крупни заводи на „Елпром“, сега към
Тежка промишленост, тези два завода страдаха изключително от прекомерно натрупване на
свръхнормативни запаси и оттам постоянно тежко финансово положение, изключително от натру-
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пани свръхнормативни запаси.
Имаше една друга трудност, която Министерството на финансите дълго време не искаше да
приеме като обективно поставен въпрос, обаче сега е приет, нормативът на малоценните и малотрайни предмети. Наличността от тези материали при тази разнообразна програма налага задържане на по-големи количества от малоценни и малотрайни предмети. Истината е, че тези малоценни
и малотрайни предмети се снижаваха, обаче те в никакъв случай – по преценка на завода и по наша преценка и конкретно на кредитния инспектор, който много отблизо е наблюдавал завода – докато не се даде едно макар минимално завишение на норматива, няма да могат да влязат в норматива.
Сега се даде едно такова завишение. От друга страна заводът намали наличностите на малоценните и малотрайни предмети. Днес той е в норматива и за тежко финансово положение на завода днес ние не можем да говорим така, както беше миналата и по-миналата година. Планът се
изпълни по всички показатели.
Същите резултати обаче не можаха да се получат в завод „В. Коларов“. Завод „В. Коларов“ дълго време страдаше от неусвояване на продукцията, която се спускаше.
Аз лично съм ходил в завода. Нямам претенции да познавам работата на завода, обаче което
видях, то наистина е нещо грандиозно. Когато бях, един маслен прекъсвач изпробваха и изгоря.
Тези два завода аз ги включвам в предприятията, които имат характер на онова, което са
машиностроителните предприятия, особено „В. Коларов“.
Те също така получават материали по предварителна заявка, след това се оказват много голяма част непригодни за производствената програма, други се явяват в по-големи количества. Техните чертежи до края на годината обикновено не са уточнени и по тези причини се явяват редица
свръхнормативни запаси в завода, които той не може да ликвидира, независимо от известни неудачи във връзка с усвояване на своето производство.
Ние активно се намесвахме. Изготвихме доклади-проучвания на тия два завода, дадохме
препоръки, приеха се тези препоръки. Има подобрение и във „В. Коларов“, но такова подобрение,
каквото има в слаботоковия завод, няма.
За какви доклади става въпрос.
Когато подработихме генералния план за 1956 г., с оглед на забелязани известни затруднени положения в някои предприятия, в някои отрасли, ние предвидихме в генералния план проучването на редица въпроси и изнасянето на доклади пред Централното управление. Тези доклади бяха залегнали в генералния план. Сега трябва да кажа, че първият доклад, който трябваше да изнесем, не можахме да го представим в срока, затова от Централното управление се потърси даже отговорност и остри бележки и предупреждение. Ние действително тогава закъсняхме, не можахме
да го представим навреме, а го представихме в деня, за когато беше насрочено заседанието.
Следващите доклади ги представихме редовно.
Трябва да кажа за кои доклади става въпрос
След това Централното управление в присъствието и на началниците на кредитните управления, давайки преценка за генералния план, който беше подработен 1956 година, прецени, че са
вмъкнати много въпроси, които обременяват работата на Централното управление, които биха
могли да бъдат отклонени от разглеждане в пълния състав на централното управление, а да се разгледат при съответния заместник-председател.
Тази година по този начин се състави генералния план.
„Относно изменение на програмата на ТПК“ – този въпрос лично го прегледа др. Председател. Той беше представен със закъснение. Сложи в него бележки за това, какво трябва да се направи допълнително, какво да се проучи, накъде трябва да насочим усилията. Ние продължихме работата във връзка с довеждането въпроса до края.
Преценката ми е, че това са предприятия, които отиват към самофинансиране. Един голям
процент вече са минали на самофинансиране. Последната година много минаха на самофинансиране. Останаха много малко кооперации и за да ги стимулира към набавяне на собствени оборотни
средства и като имаме пред вид, че този вид заем не е подходящ за ТПК, излезнахме с предложение да се уреди въпросът с по-нататъшно кредитиране с отраслеви временни ликвидационни заеми, които да се издължават от набиране на собствени средства.
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Трябва да кажа, че Централният съюз взе отрицателно становище. Самите кооперации са за
преминаване към ликвидационни заеми. Мотивът на ЦС на ТПК беше, че с този заем ще се създаде огромна работа за техните хора. Казват: „Ако ние сега имахме грижата с няколко десетки кооперации да се занимаваме, като стигне този ликвидационен заем, при всички случаи, когато не наберат средства, ще се получи така, че РОС трябва да се намесва за попълването им. Това ще създаде огромна работа. Обаче трябва да кажа, че въпросът не бе доведен до край не поради това, че
оказа съпротива ЦС на ТПК, но че през тази година се предвижда едно голямо увеличение в производствената програма на ТПК, вследствие на което се предвижда.....
др. В. ЛУКАНОВА: Това го има в докада.
др. БОЯН ВАСИЛЕВ: Ние имаме констатации, че нашата текстилна промишленост допуска брак. Ние насочихме вниманието си по проучване причините. Памучната, вълнената и копринената промишленост допускат брак и несъобразяване със заявките. Такъв доклад изготвихме. Представихме го на Централното управление, с който доклад изобщо Централното управление не се занимава.
др. В. ЛУКАНОВА: Вие интересувахте ли се за съдбата на доклада.
др. Б. ВАСИЛЕВ: Споменах изобщо за доклади и напоследък се направи такава констатация, че с доклади, които имат характер на оперативна работа, Централното управление няма да се
занимава.
Ние имахме констатации, че и в захарните фабрики се натрупват свръхнормативни запаси
от спомагателни материали. Ние установихме наблюдение, като взехме под внимание производствената програма и разходите от минали години и взехме пред вид какви спомагателни материали
се разходват за всеки един материал по отделно от минали години.
Нашите хора посетиха захарните заводи, провериха за всеки един материал колко се разходва, какъв е годишният разход с оглед на производствената програма.
От тази проверка установихме, че се явява едно задържане на кампанията. Оттам маса материали остават.
Ние установихме, че маса материали, след като са останали, великолепно могат да се използуват за следващата кампания, а правят доставка на нови материали. Ние си насочихме тук
вниманието. Няколко съвещания с представители на министерството се уредиха и пред вид на това, че не можа да се получи резултат, въпреки указанията на клона, ние редовно ги изключваме от
кредитиране.
След това проучихме причините за лошото финансово състояние на горското промишлено
предприятие.
др. В. ЛУКАНОВА: Няма нужда да ги изброявате. Исках по принцип да ги видя какви са.
Горе-долу се разбра работата.
др. Б. ВАСИЛЕВ: 10 доклада са такива. Вярно е, че всичко набутахме в генералния план.
др. В. ЛУКАНОВА: Изчерпахте ли въпросите.
др. Б. ВАСИЛЕВ: Това за докладите.
Друг един въпрос – какво управлението не е извършило. Истината е, че има въпроси, които са били само зачекнати от нас.
Ние се натъкнахме на редица неудачи вследствие на редица сигнали, които се явяват и в
пресата и се получават от банковите клонове и такива, които имаме въз основа на контакта, който поддържаме с министерствата и управленията.
Истината е, че сме си насочвали вниманието, обаче след като подработим въпроса и след
като вече се изяснят напълно, спрем. По-нататък не се придвижва.
Мога да кажа конкретни случаи.
Излиза в пресата едно съобщение за стъклената фабрика, че се чупят хиляди чаши за вода,
кани, които биха могли великолепно да бъдат продадени макар с намалени цени на населението.
Веднага наредих да отиде наш човек от управлението и кредитният инспектор. Отидоха с човек от
стъклената индустрия, за да вземат отделни екземпляри от тези производства. Вземаха се кани, чаши и т.н. Тези екземпляри, които се донесоха, да не кажа, че са такива като тези, които се продават, напълно са годни за продажба. По този въпрос свикахме съвещание с участието и на Търговски кредит.
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Нашето разбиране беше, че тази стъклария, която е в големи количества (др. Терзиев беше
информиран) е, че е годна и би могла да се оползотвори. И ние направихме една преценка: колко
труд има в тази кана, колко материали има и ако се продаде какво би могло да се възвърне от самата продажба и какво би се възвърнало, ако се унищожи и пак се върне в производството.
Оказа се, че разликата е грамадна. Трябва да кажа, че в управление „Търговски кредит“ се
явиха противни разбирания. Докато ние настоявахме, че трябва да се стигне до положение тази
продукция да излезе на пазара, управление „Търговски кредит“ и търговските организации взеха
линия – ние, ако тръгнем именно по този път да изнасяме на пазара продукция, която подлежи на
бракуване, ние бихме превърнали пазара в един пазар за продажба на бракувани стоки, което ще
даде отражение върху редовната продукция. Независимо от това не е редно да се изнася такава
стока на пазара.
Моето разбиране беше, че би могло, ако не всичко, което е годно, да излезе, но пред вид на
това, че търговските организации се противопоставиха и след като проучихме този въпрос, не излязохме с конкретно предложение, за да се придвижи и да се вземе отношение от по-високо място и този въпрос затъна, без да го доведем до края.
Такива съвещания сме провеждали и по много други въпроси.
Такъв беше случаят и с емайлираните съдове и кофите, въпреки че имах известно становище по този въпрос, той не се доведе до край и въпреки че се проведе едно съвещание в М-во на
финансите, което се ръководи лично от др. Мечкаров, тези съдове останаха. По отношение на кофите се изтъкна, че търговските организации не ги искат, защото където са дръжките трябва да
бъдат с три болта, а не с два. Моето мнение беше, че това е само претекст, пред вид на това, че пазара е наводнен с тези кофи. Те задоволиха нуждите от тези кофи. Трябваше да се предвиди, че
през следващите години ще се намали това търсене, те не искаха именно това да изтъкнат, което
щеше да бъде полезно. Стандартът се изменил. Не ги купуват, понеже няма никога да се продадат.
По отношение на емайлираните съдове се изнесе, че причината е тази, че са много скъпи.
Въпросът слезе от сцената и тези два въпроса не са разрешени.
Смятам, че по тези въпроси можеше да направим необходимото, за да се види действително, дали са лошокачествено произведени или има други причини и да се сложи тяжестта на другите причини.
Трябва да се каже, че с управление „Търговски кредит“ все пак не сме си подредили работата така, че да се явим изразители на онези отношения, които съществуват между промишлеността и търговията и с тези продажби, които се явяват долу постоянно, да се занимаеме горе, за да съдействуваме за тяхното разрешение.
Някои въпроси не сме третирали, а други, които сме третирали, не сме довеждали до край.
Не се е чувствувало нашето участие в тази област.
Ако има нужда, да изброявам.
За машиностроенето през 1956 година още в самото начало установихме, че предприятията изостават. Причината затова беше, че заплануваните вносни материали не се доставят. Идваха
даже от Русе и казваха, че планът няма да бъде изпълнен. Потърсиха материали, намериха в страната.
Не сме оставили, без да сме се интересували от този въпрос. Въпросът е изнасян пред ЦК,
пред Министерския съвет. Този въпрос е третиран на най-високо място. Не съм сметнал за необходимо да го изнасям.
По отношение на просрочията. Ние не сме поставили задача да пишем такива дълги съпоставки от минали години, а само конкретно за въпроса, който е бил поставен от нас. Въпросът е даден за едно малко сравнение – да се види има ли резултат.
По отношение на посещенията на банковите клонове.
Ние в миналото, въз основа на указанията, които се дадоха от Централното управление, редовно оставяхме документ, от който да се вижда констатацията на този, който е посетил клона.
Впоследствие тази практика беше отменена, обаче миналата година, доколкото си спомням не в самото начало, се прецени, че това не е правилно, че трябва в клона да остава известен документ, когато слизат хората от Централното управление да видят хората, които са посещавали клона какво
са направили, да се види и доколко тези указания са правилни по преценката на хората от Цент-

162

Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г.

Част втора

ралното управление, които слизат и затова се въведе наново тази система и хората редовно си оставяха бележки в банковите клонове за това, което са констатирали и указанията, които са дали
във връзка с подобрение на тяхната работа.
др. В. ЛУКАНОВА: Откривам дебатите.
Искам да насоча дебатите. Трябва да разгледаме правилно ли се е насочило управлението
към проблемите – дали е правилно ръководството при посещението на клоновете.
Целта на обсъждането е да прецени работата на нашето управление. Обсъждането на работата на отделните отрасли е нужно доколкото трябва да коригираме това или онова положение.
Кой иска думата по доклада на Боян Василев.
др. Петър Г. ПОПОВ: Според мене, докладът може би трябваше да ни осветли малко по организационната страна на въпроса в Промишлен кредит. Малко е казано за състоянието въобще в
управлението, подготвеността на хората и как те провеждат работата си чрез самите банкови клонове. Даже да се върнем малко по-назад, как пък самото управление получава своето ръководство от заместник-председателя, едно такова характеризиране на ръководството на заместник-председателя, да допуснем даже известна критика към ръководството на заместник-председателя и понататък да характеризираме някои от служителите, които могат да послужат като полезни хора,
които правилно се насочват, правилно провеждат някои въпроси, разбиране за мястото на Банката, за подпомагане обществените предприятия, за да видим, че се откриват хора, които действително обхващат работата. Да имаме хора за изпращане където не може да тръгне работата в някои
предприятия, които поради по-слабата квалификация, липсата на система в работата им, да не могат да довеждат работата до край и да не могат да помагат на предприятията и най-накрая да видим
как именно банковите клонове практически са извършвали работата, как мобилизираме банковите
клонове да извършват тази работа или пък да не достигат резултати.
Тази характеристика не е дадена и тя е най-важната. Да се види това нещо. Посетени са 52
клона. Оставени са там бележки. В какво се състои работата в банковия клон, какво е вписано.
Онова, което е най-характерното, което може да насочи в работата, поради което и затрудненията идват.
Според мене, в Промишлен кредит в тази насока има какво да се каже.
Аз трябва да кажа, че от тях хората са склонни да се отнасят до другото управление, примерно – с нашето управление да поддържат по-изискани отношения, да се отзовават на наши искания по някои въпроси, или когато отиваме при тях, да бъдем посрещнати.
Това е необходимо да го видим и тук изразено, защото в края на краищата този колективен
метод за връзка с отделните отраслови управления с Планово-икономическо управление, даже с
Емисионно-касово управление по някои въпроси, с отдел „Фонд работна заплата“, особено значително във връзка с изпълнението на плана по труда, аз смятам, ей тази работа, макар те да я вършат, моето впечатление е такова, че в тази насока по-добре се проявяват, за да може да се развият едни по-други изказвания.
Работата с банковите клонове.
Така както е вписано в доклада, безлично, според мене не може да се разбере помощта, която е дадена на отделните управления. Не се съзира кой, как, кога е можал да подпомогне известни предприятия.
Ние въздействуваме на предприятията все пак преди всичко чрез нашата кредитна дейност,
чрез самото кредитиране и чрез самите разплащания.
Ние не можем да не насочваме вниманието към тези мероприятия, чрез които ще извършваме банковата работа. Анализ няма, целеви кредит, определен по вид, ние да проследяваме нашите сезонни запаси. Изпълнението е така, че действително докладът отразява стопанските процеси
в самите предприятия, ние използуваме този показател, за да наблюдаваме работата на самите
предприятия и как сме внедрили на самите клонове това да извършват, поради това нашата основна дейност не се вижда как се извършва.
Изпъква другата страна на въпроса – търсенето на обезпечението, като свойство, като метод, чрез който да разкриваме не е показано и не е показано как са насочени банковите клонове да
разкриват тези неща.
Много е необходимо в това направление вниманието на управлението да е насочено, за да
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може действително банковите клонове чрез тези наши мероприятия, които смятаме за действени
мероприятия, да им въздействуваме.
От тук именно, че не сме насочили работата си и затова критикуваме и самите записки, които далеч не са отразили положението, защото не е използувано самото целево кредитиране за
въздействие.
Тук се засяга и Планово-икономическо управление, че не се е разгледал въпросът да видим
какво трябва да се направи с тези обяснителни записки. Ако са само една форма, която трябва да
спазват клоновете, да я премахнем.
Миналата година се издаде статия в „Известия на БНБ“, но и тази статия не се поде да се
използува, за да може действително в банковите клонове да се внедри методът чрез нашите мероприятия да се следи тяхната работа и да се подпомага. В тази насока съвсем сериозно стои работата пред управлението.
Чрез разплащанията ние също провеждаме контрола си, което съвсем малко се засяга, и поспециално въпроса за договорната дисциплина.
Този въпрос също много малко стои и смятам, че за в бъдеще трябва да залегне като доста
сериозна задача на управлението да се постави и сегашната работа с договорната дисциплина. Дали ще можем да я проведем. Тази задача трябва да се поеме, защото без спазване на договорната
дисциплина, ние ще имаме и щурмуване, ненавременно снабдяване, ненавременна реализация, откази от акцепт и усложняване на стопанския процес в самите предприятия.
Има такъв въпрос например – въпросът с основните ремонти и използуване амортизационните отчисления във връзка с основните ремонти на сградите и съоръженията. Това е въпрос, който не е намерил пълно разрешение. Мене ми се струва, че този въпрос не трябва да изоставяме,
трябва да хванем същевременно и най-вече Промишлен кредит във връзка с ремонтите и поддържането на машините в порядък. Този въпрос все още остава извън вниманието и той трябва да намери място и в сегашния доклад, за да може през тази година (ние ще изготвим и съответна инструкция, във ведомствата е изготвена такава инструкция) управлението здраво да застане по този
въпрос, да може правилно да водим и този вид дейност.
др. В. ЛУКАНОВА: Друг другар.
др. Р. ЧУБРИЕВ: Аз искам да се спра само за заемите за малка механизация. В доклада се
дава указание, че са нараснали тези заеми на 740 хил. лева. Съобщава се също така, че проучванията са показали, че тези заеми дават добър ефект, че допринасят за повишаване на промишлената
продукция и за снижаване себестойността на същата.
В доклада не се каза обаче какво е направило управлението през годината за разширение
на тези заеми. Дали това увеличение, което ние имаме, е резултат просто на интерес, който предприятията проявяват към тези видове заеми.
У мене има известно съмнение, че управлението може би няма присърце тези заеми. То в
самите задачи съобщава следното:
в точка 5: „Проучване резултатите от отпуснатите заеми за малка механизация и правене
изводи относно по-нататъшното развитие на тези заеми“.
Като че ли те с тази точка поставят под съмнение или тепърва ще правят изводи за тези
заеми.
Аз смятам, че е желателно ние да вземем решение, с което да задължим управление „Промишлен кредит“ през 1957 г. да прояви активност, ако такава не е проявявало през 1956 г., което
не се вижда от доклада или да бъде по-активно по разширяване отпускането на тези заеми, тъй като техният икономически ефект е безспорно необходим. Ако във връзка с режима на този заем е
необходимо да се направят корекции, то да излезе с такива предложения.
др. Ангел ГЕОРГИЕВ: По този отчет на др. Василев за работата на управление „Промишлен кредит“ трябва да кажа първо, че едва вчера след обяд ни се раздаде. Мисля, че един такъв отчет за работата на управлението трябва да бъде раздаден по-рано, за да има възможност някои от
въпросите да бъдат проучени по-подробно и да бъдат направени проверки.
Аз нямах възможност за това късо време да направя проверки.
Др. Василев каза, че за миналата година 1956 г. за пръв път са изготвили годишен кредитен
план за управление „Промишлен кредит“ и ако това е така било, мене ми се струва, че отчетът
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трябваше да бъде изготвен по този ред: какъв е бил годишният план, какви са били задачите на този годишен план и отделно задачите на отделните тримесечни планове, конкретните, оперативните и ако беше изготвен така този отчет, щеше да има една по-пълна картина пред нас за задачите,
които са стоели пред управлението и след това те да отчитат в отчета как са изпълнили. Защото
ние знаем, че годишният кредитен план и отделните тримесечни кредитни планове са със задачи,
цели, как нашето управление „Промишлен кредит“ е въздействувало за изпълнението на тези задачи на годишния и отделните тримесечни кредитни планове.
Такъв отчет ние нямаме.
Смятам, че занапред е уместно да дадем такава препоръка, че примерно за 1957 година, когато ще изготвя отчета, отсега да има готов план, но разбит по тримесечия с конкретни задачи на
всеки един план и в края на годината, когато ще дава този отчет, да го отчете по така поставените
задачи.
Сега др. Василев поясни, пък и в доклада е казано, за някои конкретни задачи, които са изпълнени, обаче трябва да кажа, че по констатациите на ревизионните актове за някои клонове и за
някои предприятия, кредитирани от банковите клонове, има такива, които управлението тук не ги
взема веднага тези констатации и да вземе мерки за отстраняване на тези слабости.
Така например, по ревизионния акт за банковия клон във Варна ревизорите изнасят, че
промишлените предприятия в района на клона са реализирали през годината в по-малко печалба,
а някои и загуби и вследствие на това 13.154 милиона лева не са влезли. По този въпрос управлението нищо не е предвидило.
В района на клона в Бургас не са изпълнили плана за снижаване себестойността на продукцията предприятието Бели брег и други. Не само това, а е оскъпена продукцията, обратното. Не е
придвижен въпросът.
Предприятията в района на клона Димитрово имат неизпълнение на плана за печалбата и са
лишили държавния бюджет с 18 милиона лева.
В Коларовград – 17 промишлени предприятия. От 17 промишлени предприятия 5 не са изпълнили плана за снижаване себестойността на продукцията и т.н.
В района на клона Пловдив-1 от 33 промишлени предприятия 10 не са изпълнили плана за
производството, 12 не са изпълнили плана за реализация, 14 не са изпълнили плана за снижаване
себестойността на продукцията, 9 не са изпълнили плана за продукцията.
В района на банковия клон Русе 38 промишлени предприятия – от тях 8 не са изпълнили
производствените си планове, 12 са завишили себестойността на продукцията с 5.213.000 лева. И
8 не са изпълнили плана за печалбите.
Само тези няколко проверки, които направихме показват, че в ревизионните актове, които
се получават в управлението, не се вземат под внимание техните констатации и не се поемат поставените от тях въпроси, за да бъдат отстранени.
Др. Василев си спомня, че когато по доклада за работата на управление „Промишлен кредит“ за 1954 г. разглеждахме въпроса в Централното управление, тогавашният председател др.
Мечкаров иска от него конкретни обяснения, дали има такива констатации за отделните предприятия и тогава тези въпроси не бяха придвижени.
Някои бяха поставени от клоновете, обаче непридвижени и др. Василев трябваше да вземе
повод от това нещо тогава, да не се изоставят занапред. От досегашните констатации се вижда, че
доста сериозни въпроси стоят непридвижени.
Др. Василев каза, че за 1956 г. служителите на управлението, които са слизали долу, били
оставяли доклади. Такива констатации на ревизорите няма за 1956 година. За 1956 г. във всички
ревизионни актове е казано, че писмени констатации и указания за отстраняване на някои недостатъци остават само от у-ние „Централно счетоводство“.
др. П. Г. ПОПОВ: Може да не ги представят клоновете.
др. Ангел ГЕОРГИЕВ: Възможно е. Друг въпрос. За отчета в неговата страна относно самокритиката на работата на управлението. Тук, както казах, ако беше така изграден отчета с поставените задачи и да се каже как са изпълнени, да се каже къде не са изпълнени и кой от служителите от управлението е допуснал известни слабости, за да вземем мерки, да се дадат препоръки, да
се помогне на тези служители да се справят с тези слабости.
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Такава самокритичност в отчета няма за никого, а моето лично впечатление за работата в
управлението е, че там е слаб контролът на изпълнението от страна на другаря началник и че някои въпроси не се придвижват. Слаб е контролът на изпълнението. Не се движат активно задачите, някои от тях дори формално.
Не се вземат под внимание констатациите на ревизорите за формални отговори на писма от
страна на запитвания от клоновете.
Такива слабости можеха да намерят място в отчета, за да могат тези въпроси да бъдат разгледани и да се окаже помощ на управлението за отстраняване на тези слабости занапред.
Тук, както каза и другарката Председател липсват предложения за решения, ако може да се
смятат само поставените задачи, аз не виждам какви конкретни решения по тях може да се вземат.
Няма предложения за решения по тези задачи.
др. Г. ТЕРЗИЕВ: Мене ми се струва, че освен критиката, трябва да се дават и предложения.
др. Л. ТОДОРИНОВ: По доклада се каза доста и затова, което е направено и което не е
направено.
На мене ми направи впечатление дебиторската задлъжнялост. Тя е много висока – 30%, но
не се виждат какви мероприятия са вземани от управлението през течение на годината и какви санкции са наложени, за да се намали тази дебиторска задлъжнялост. Доставчиците изплащат стоките въпреки отказите от акцепт. Това води към тази дебиторска задлъжнялост, а самото предприятие – доставчик си взема своите 18% глоба. Предприятията излизат с добър резултат с печалба,
въпреки че средствата им остават несъбрани.
Не виждам да са взети конкретни мерки.
Освен това много от тези производствени предприятия произвеждат стоки, които са дефектни, минават в брак. Други стоки не се търсят, обаче ние като кредитори е трябвало може би да
вземем такива санкции, че да спрем някои производства. Въобще да спрем известни производства
и да ги насочим към други стоки.
Такова нещо не се вижда да е направено, а навярно много нови предприятия заливат пазара с ненужни стоки, които впоследствие виждаме да ги продават като преоценени.
В това отношение също кредиторите трябва да вземат живо участие, да се налагат санкции,
да се вземат известни мерки, може би е трябвало да се стигне до закриване на някое предприятие.
По отношение на проверките, които се правят в клоновете искам да направя едно предложение – да се правят в два екземпляра: един екземпляр да остане тук и ако е обърнато внимание на
клона, управлението да види дали е съгласно с тези нареждания. Ако са неправилни да даде нареждания да не се изпълняват или, ако вижда, че са правилни, да ги подкрепи, за да може клонът да
вземе мерки да знае, че това е линията, която трябва да се следва. Поне такава практика имаме
ние.
Главно по тези два въпроса мене ме интересува, когато се произвежда продукция, която е
ненужна за пазара, правиме ли нещо в това отношение, за да не стигаме до бракуване на стоки, до
обезценяване на стоки, а навреме да се вземат мерки.
др. В. ЛУКАНОВА: Друг другар.
др. Г. ТЕРЗИЕВ: Мене ми се струва, че така както е даден докладът, предполага се, че той
отразява същността на работата в Управлението.
Когато чете човек, не само, който малко е запознат с работата на управлението, ще направи следните изводи, че:
1. В работата на управлението има известна неясност по задачите, които трябва да се изпълняват и как трябва да се изпълняват.
2. Че там не хората движат работата, а работата движи хората. Ако дойде писмо отдолу ще
се вземат някакви мерки. Ако има сигнал в някакъв вестник, пак ще се вземат мерки, а иначе каква собствена инициатива проявява управлението, как си изпълнява своите задачи, които предстоят там, с какви методи то изпълнява задачите.
Това в доклада го няма и затова в доклада виждаме една хронология каква помощ е оказвана на предприятията, но това, как си представлява работата управлението, го няма и как въздействува управлението върху банковите клонове тук няма да се види.
От доклада може да се извади такова заключение, че управлението вече се е превърнало в
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ролята, която изпълнява, не на управление, а на банков клон. Като че ли задачата на управлението е да се създава връзка с отделни предприятия и да се въздействува върху тези предприятия за
подобрение на работата в тях, а не излиза, че задачата на управлението е:
1. Чрез банковите клонове като органи долу на Централното управление, да се въздействува върху предприятията.
Не е изяснена именно тази функция на управлението като управление при Централното
у[правле]ние на банката, което ръководи банковите клонове, а не отделните предприятия.
Мисля, че недостатъчно е изяснена функцията на управлението по отношение връзките с
висшестоящите организации и министерството.
Аз сутринта казах на Боян Василев. Докладът трябваше да бъде изграден съвсем другояче.
Не да изрежда тази хронология, а като постави най-напред предстоящите пред управлението през
годината еди-кои си задачи и вече по-нататък да се изясни чрез какви приоми, чрез какви начини,
чрез какви методи е осъществено изпълнението на тези задачи, да се направят изводи за работата.
Задачите са изпълнени така и така, а останалите задачи или някои други задачи не са изпълнени
вследствие на [какво] и да се заостри върху критическата страна на доклада.
Като се чете докладът на управлението не се виждат в методите на работа никакви грешки
и слабости и естествено е, че като не се виждат не може да се поправи работата. Трябва да насочи повече вниманието си върху това Б. Василев.
Мисля, че основната слабост на управлението през 1956 г. е била тая, че не е проявявало
достатъчно самоинициатива за поставянето на някои въпроси, които са свързани с нашето народно стопанство и конкретно с министерствата, които са предадени към това управление.
Аз като говоря за това като заместник-председател, ръководещ това управление, това, разбира се, в голяма сила се отнася и за мене.
Аз посетих например, един път управлението с оглед на това да може като събера хората
да поговоря с тях, да им дам известни насоки за работата, така да ги стимулирам да проявят известна самоинициатива.
Как управлението разглежда изпратените записки от банковите клонове, какво отношение
има към тези записки и какви изводи вади за работата на банковите клонове и за състоянието на
предприятията към този банков клон.
Каза се, че тази моя инициатива не се поде достатъчно.
В други управления се поде по-другояче и работата в управлението е по-друга.
От доклада се разбра, че връзката с банковите клонове се осъществява само чрез посещенията на място и комплексните бригади.
Аз мисля, че правилното ръководство на банковите клонове и въздействието за подобрение
на работата на банковите клонове не може да се ограничава само в тези две форми – посещение на
място и комплексните бригади. Една хубава връзка е например и тази – анализ на схемите, които
изпращат банковите клонове, изводи от тези анализи върху схемите и въз основа на тези изводи се
предприемат инициативи за въздействие върху отделните министерства и банкови клонове.
Например от схемата по просрочията в банковите клонове може управлението да види към
кои банкови клонове трябва да се насочи. Тук това не е намерило отражение, въпреки че тази работа се върши. Анализите се правят, но по-нататък изводи не се правят и не се вземат мерки. Освен към кой клон и към кое управление, а към кое министерство да се насочи вниманието, защото каквото и да е положението, все пак просрочените заеми и просрочените документи от себе си
говорят за наличието на неудачи в работата в предприятията към този банков клон.
Аз преди малко казах, че инициативата на управлението не е всякога на необходимата висота. Например кредитирането по оборота ние го проточихме цяла година и едва на края на миналата година се проведе и се провежда пробно кредитиране и се въвежда постепенно в другите.
Прав е Чубриев като казва, че недостатъчно се изяснява ролята, която имат да играят тези
заеми за малката механизация.
Ние тук в управлението все още се колебаем по този въпрос. Говорим, че заемите трябва да
се насърчават, но в какво направление, какъв ще е ефектът от тях, мисля, че тук управлението все
още не е наясно по този въпрос. Трябва да го поставим като задача.
Управлението например не прояви инициатива. Свързват се с Търговски кредит или с Еми-
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сионно-касово управление и виждайки, че стокооборотът изостава, че стокооборотът не върви –
защо не върви – липсва асортимент, качество, няма достатъчно стоки, които да задоволят потребителското търсене и тогава управлението да прояви инициатива и да се потърсят възможности за
осигуряване на по-добро задоволяване нуждите на потребителите.
Например по отношение управлението Местна промишленост и кооперациите и промкомбинатите – не се прояви достатъчно инициатива тези кооперации и тези промкомбинати първо да
задоволят повече услугите на населението и да използуват местните материали, а такива възможности достатъчно има.
По едно време беше почната тази инициатива, но се забрави. И затова смятам, че ние трябва да вземем някакви решения във връзка с работата на управлението:
1. Тук са поставени тези задачи, които стоят: „По-нататъшно подобрение оперативното ръководство и контрол върху работата.....“ – на новата инструкция се възлагат големи надежди.
Мисля, че въвеждането на новата инструкция е отделно от оперативното ръководство върху банковите клонове. Инструкцията може да изиграе роля за неодобрение работата на банковите
клонове, зависи как ще я обсъдим и приложим.
Предлагам първото решение да бъде:
1. Задължава се началника на управление „Промишлен кредит“ да предложи по оперативен
път методи, които ще се прилагат за подобрение оперативното ръководство и контрол върху банковите клонове.
2. Да предложи още отсега какви мерки ще се вземат за осигуряване правилното провеждане на новата инструкция по кредитирането, а изоставим ли го за по-нататък ще се явим за момента неподготвени.
Необходимо е по-специално да се набележи как ще се осъществи главната задача на инструкцията. Икономическата работа за въздействието върху предприятията и то диференцирания
подход и предпазния период, предупредителния период за подхода върху ония предприятия, които не работят добре.
Третото нещо е началникът на управлението да предложи как, чрез какви методи ще се въздействува върху леката и хранителната промишленост и върху местната промишленост, за да може да се осигурят по-качествени, по-разнообразни и търсени стоки.
Как ще работим, за да осигурим това.
Четвъртото нещо е как ще се въздействува върху местната промишленост за по-пълно използуване на местните ресурси.
Мисля, че не бива да изпускаме и една такава задача, понеже има сигнали, че за ишлемето,
което ще изготвим за Съветския съюз, има опасност за качеството. Да може да се обърне внимание на нашите банкови клонове още от началото да се вземат мерки за осигуряване на качествена
продукция, която ще бъде изнесена в Съветския съюз.
Втората задача в доклада да отпадне. Това се поглъща от задачите, които ще поставим. По
оперативен път, по който работим, трябва да оказваме въздействие, тя си е задача, която предстои
и не трябва да я пишем като специална задача.
Петата и шестата задача да останат.
Такива предложения аз имам.
др. Б. ВАСИЛЕВ: Това, което се каза от членовете на Централното управление, смятам, че
по начало е правилно, но аз не знам, дали всичко това, което се каза, трябва да намери отражение
в доклада, дали би могло да се отрази в доклада.
Аз изготвих доклад, който имаше 22 страници, обаче преценихме тук, че не трябва да се
внася такъв дълъг доклад.
Тук някои работи се казаха. Дали изобщо трябва да се подлагат на преценка – за малката
механизация и изводите.
Ние този въпрос не сме оставили незабелязан, дали в днешният момент този въпрос трябва да бъде най-важен. Дали това може да е най-важният и най-същественият момент в това изместване на работата, защото има друга механизация, която се насочва върху производителността на
труда, върху качеството на продукцията. Като казахме за по-нататъшни заеми, далеч сме от мислите да ги ограничим, но има някои специални моменти, които разкриваме при провеждане на кре-
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дитирането с тези заеми. Всичко това, което се каза, дали трябва да намери отражение, не знам.
др. В. ЛУКАНОВА: Повече се изказаха по структурата.
др. Б. ВАСИЛЕВ: Аз имам в съзнанието си пред вид за структурата и съм си насочил вниманието. Виждам, че това, което е написано, не е точно така, както е мислено.
др. В. ЛУКАНОВА: Защото го писахте за една вечер, понеже отказах да ви продължа срока. Цялата истина е тази.
др. Б. ВАСИЛЕВ: Този е трети вариант.
др. В. ЛУКАНОВА: Аз споделям напълно критиката на др. Терзиев, що се касае до доклада. Той действително дава впечатление на въпроси, които са изникнали стихийно, защото въпросите са натискали. Това е правилна характеристика.
Аз дължа да отправя една критика на др. Терзиев. Той, като знае, че това е първото управление, което ще се отчита и че оттук ще се даде тон на останалите началници на управления и отдели, специално би трябвало да прегледа доклада, как ще изглежда управление пред Централното
управление. Тази грижа изглежда не е намерила отражение в структурата на доклада. Началникът
на управлението не е получил съответната помощ от съответния заместник-министър-председател.
Самата критика на доклада, ако я беше направил предварително, докладът щеше да бъде
направен по-добре. Това е характеристика не само на управлението, но е характеристика и за този, който ръководи.
За в бъдеще Централното управление така ще прави – ще предложа да отправяме критика
и на заместник-председателите.
В доклада пише, че са изготвяни доклади и пратени на Централното управление. Впоследствие се установява, че Централното управление е взело правилно решение за докладите, които
могат да бъдат решени по оперативен път, дадено е право на началниците съвместно със заместник-председателя да действуват.
Ако не беше дадено такова решение, предавайки доклада на секретаря на Централното управление, който също не е на мястото си без да го е грижа за неговото разглеждане, ще допусна ли
аз да пропадне моя труд по такъв начин.
Не зная случай и от др. Г. Терзиев и от Б. Василев да кажат:
„Другарко Луканова, защо не влезе еди кой си доклад в дневния ред“.
Няма борба за изпълнение на своите задачи, няма борба за овеществяване на труда, който
е извършен в управлението.
Това го оценявам като бюрократизъм: „Казано ми беше да изготвя доклад. Ето ви бумагите. Вие си носете отговорността по-нататък“.
Не може един началник да постъпва така.
Друга проява на бюрократизъм – тези обяснителни записки на клоновете, почти няма заседание на Централното управление, където да не се говори за тях.
Кой сега трябва да действува и да оправя работата на Планово-икономическо у[правле]ние
и на кредитните управления и на клоновете по неудовлетворителността на записките. „Няма запис
в решението на Централното управление“. Ето къде е злостната проява на бюрократизъм. Мигар
по всеки въпрос ще даваме решение.
Ние сме записали, че права ще ви дадем. Вие искате по всеки въпрос запис да има. Считам
това за крайно неправилно, не е достатъчен контрола от страна на съответния отговорник към това управление.
Аз повече няма да говоря.
Аз използувам случая да кажа на др. Терзиев още едно нещо, понеже сме си дали дума да
се критикуваме в името на народното добро, че аз не съм съгласна с него, когато той вчера се е
опитал да омаловажи моята преценка на управлението. Аз дължа да ви кажа с най-голяма сериозност, че у мене зреят много сериозни преценки за общата работа и за отделните фигури в Банката
и аз тези преценки ще ги изнеса по един най-откровен, другарски, критически начин, защото смятам, че за началниците на управленията са създадени идеални условия за работа и в смисъл на материално положение, и в смисъл на обстановка, и в смисъл на разгръщане инициатива, и в смисъл
на това, че няма потискане, създадена е обстановка – платете на държавата.

3. Кредитна дейност

Кредитиране

169

Така стои въпросът.
Що се касае до предложенията, мисля, че те трябва да бъдат поправени.
Др. Терзиев даде характеристика за попълване първата, втората и третата точка.
Аз от твоето изказване записах някои неща, на които трябва да бъде даден ход.
Това е въпросът по работата със записките и анализът на схемите.
Вторият въпрос – по кредитирането по оборота, където само в четири предприятия сме
приложили, трябва този въпрос да намери отражение.
Трябва да намери отражение специално въпросът за леката и хранителна промишленост.
Аз виках началниците. Казах какво трябва да направим. Картината е ясна, че за 1956 година паричното обръщение е над потребностите, ако се изчисли по начина, даден още от Маркс, формулата е спазена – над действителната потребност в народното стопанство, главно поради неизпълнение на плана на стокооборота към 500 милиона лева.
Ние нямаме по-важна задача от изпълнението на стокооборота. Ние можем да критикуваме
търговските организации, но за нас трябва да бъде ясно, че само с подобрение организационната
работа на търговските организации не се изчерпва всичко. Коренът лежи в промишлеността, в маневреността, в стремежа да разнообрази асортимента, в икономиите на материалите и увеличение
физическия обем на своята продукция и тук това нещо трябва да залегне в решението.
Сега правителството (др. Дамянов, като министър на търговията) взема изключителни мерки. Ние трябва да помогнем.
Искам да залегне в решението значението на работата в управление „Промишлен кредит“,
като първично в известна степен за работата в стокооборота и пр.
Понеже ние за пръв път слушаме отчет за работата на управленията, мене ми се иска решенията да бъдат така, както следва, те да бъдат генерални, да дават насока. Въз основа на дебатите,
на изказванията на др. Терзиев и проекта да се възложи на др. Терзиев, Б. Василев да изготвят
предложения, които ние да приемем на следващото заседание и да станат те настолна книга на управлението. Решението да бъде снето по партийна линия в партийната група, да бъде снето на общо събрание на сътрудниците на Промишлен кредит и всички да разберат, да получат съответна
насока.
Искам да обърна вниманието на въпроса на Попов. Това е въпросът за това какво представлява управлението, в смисъл на кадри, кадърни да проведат повишеното изискване към това
управление.
Аз имам впечатление, че там има кадърни кадри, има и кадри, които не могат да отидат долу сами, нито се решават, нито ще оставят трайни следи, нито ще повдигнат авторитета на Централното управление.
Има добри кадри, като Минев и други, нека се прикрепят към тях хора, които фактически
да бъдат като стажанти за известно време.
Аз искам в решението да се отдели място, да намери отражение въпросът, който засегна др.
Терзиев – за целенасочеността.
Аз вече говорих с началниците за целенасочеността на нашите пътувания долу, в смисъл –
ние оказваме помощ, човек заминава оттук без да има ясна представа какво трябва той долу да
върши.
За да може да се даде целенасоченост на кадрите, трябва добре да се знае всеки клон от коя
страна куца. Когато отиде в Пловдив по техниката ли ще помага, по икономическата ли работа ще
помага, кое у Тодоров куца трябва да се знае. Когато ще замине за Кърджали трябва да знае какво у Бакларов липсва. Той заяви ръцете ми не могат да достигнат до крупните предприятия като
„Горубсо“. Когато се прати човек в Кърджали, където насоката дава едно предприятие, на това
трябва да се даде центъра на тяжестта.
Нашите управления трябва да имат ясна представа за клоновете.
Действително прав е Ангел Георгиев да се вземе от актовете, къде е слабото място.
Да залегне задължение за всички управления да работят с ревизионните актове. От ревизионните актове могат да се направят изводи къде куца клонът. Ако той не изчерпва всичко насоката
може да се даде. Това нещо нашите управления всеки за себе си трябва да го направи. Всеки клон
от каква помощ се нуждае.
Ако сте съгласни с това предложение, на следващото заседание да утвърдим решението, ка-
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то кажем на другарите, че искаме един сериозен документ, който да бъде прегледан от др. Терзиев.
Приемаме ли. Да.
[...]
София, 14 февруари 1957 година
Стенограф: Л. Ц. Василева
ЦДА, ф. 132, оп. 18, а.е. 1, л. 82–83, 106–131. Оригинал. Машинопис.

№ 267
ДОКЛАД ОТ ГЛАВНИЯ ЮРИСКОНСУЛТ НА БНБ Д-Р КОНСТАНТИН ПОПОВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕЛА ЛУКАНОВА С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УСКОРЯВАНЕ
ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА РАБОТАТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА УКАЗА ЗА ОПРОЩАВАНЕ
НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БАНКИТЕ И ДЪРЖАВАТА И НА УКАЗА ЗА ПРИХВАЩАНЕ НА
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БИВШИ СОБСТВЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И
ОТЧУЖДЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ИМУЩЕСТВА*
София, 11 март 1957 г.
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
ТУК

ДОКЛАД
от д-р КОНСТАНТИН ПОПОВ, Главен юрисконсулт при банката
Другарко Председател,
Във връзка с работата на банковите клонове по приложението на Указа за опрощаване на
задължения към банките и държавата от 1955 г., Указа за опрощаване на задължения и реда за събиране на банковите вземания от 1957 г. и Указа за прихващане на задължения на отчуждени от
държавата имущества и национализирани предприятия, донасям Ви следното:
I. œÓ ”Í‡Á‡ Á‡ ÓÔÓ˘‡‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ ÓÚ 1955 „.
Банковите клонове започнаха да прилагат указа от началото на 1956 г. През периода от
1.I.1956 г. до 31.XII. с. г. бяха опростени напълно задължения на 127.239 длъжници на сума
110.065.870 лева и частично на 4435 длъжници на сума 2.690.076 лева или общо бяха опростени
задължения към банката на 131.674 длъжници на сума 112.755.946 лв. Напълно опростените задължения представляват почти изключително задължения на членове на ТКЗС.
Опрощаванията бяха извършени предимно през първото и второто тримесечие на 1956 г.
(66%, респ. 26%). С това работата на банковите клонове по опрощаванията в основни линии бе завършена. През следващите тримесечия (III-то и IV-то) бяха извършени опрощавания на сравнително малък брой длъжници, предимно такива които са променили местожителството си, имат
наследствени задължения и пр. Следва да се отбележи, че опрощаванията по указа не се извършват служебно от банката, а след представяне от длъжниците на удостоверение за социалното им
положение. По тази причина банковите клонове нямат възможност да приключат всички опрощавания в определен срок.
С новия указ от 1957 г. се даде възможност да се опростят задълженията на лицата, които
са станали или станат членове на ТКЗС в периода от 31.III.1956 г. до 31.III.1957 г. Във връзка с
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това от началото на настоящата година се констатира известно увеличаване в сумата на опрощаванията по указа (така например, през м. м. януари и февруари 1957 г. такива опрощавания са извършени на обща сума 1.104.118 лв.).
По отделните балансови сметки опрощаванията извършени до 28.II.1957 г. се разпределят,
както следва:
с/ка 82 – Съдебни вземания
2.952 длъжн.
за
2.859.723 лв.
" 165 – Заеми на новобр[ачни] двойки
701
"
"
124.544 "
" 166 – Заеми на земед[елски]
стопани – членове на ТКЗС
80.922 "
"
76.642.001 "
" 167 – Заеми на земед[елски]
частници
30.606 "
"
24.538.491 "
" 168 – Заеми на работници,
служители и членове на ТПК 12.585 "
"
6.081.891 "
" 169 – Заеми на пенсионери
645
"
"
179.078 "
" 170 – Заеми на домакини
643
"
"
420.920 "
" 171 – Заеми на разни лица
2.462
"
"
2.393.068 "
" 172 – Пласменти в ликвидация
327
"
"
462.095 "
" 173 – Облекчени заеми по ЗОДЗК
278
"
"
158.253 "
Всичко
132.191 длъжн.
за
113.860.064 лв.
За правилното изпълнение на указа на банковите клонове бяха дадени указания с окр. № 2
от 3.I.1956 г. и известни разяснения във „Въпроси и отговори“ на „Известия на БНБ“.
По силата на окр. № 2/1956 г. банковите ревизори бяха длъжни, при ревизията на клоновете, да извършват основна проверка за правилното приложение на указа. При извършените ревизии
през 1956 г. общата констатация е, че указът е прилаган правилно. Единични грешки допускани от
банковите клонове, обикновено са били не съществени и са изправяни на място при ревизиите.
По отношение на банкови длъжници, които неправилно и в нарушение на Примерния устав
са приети за членове на ТКЗС, бяха дадени указания на банковите клонове с циркулярно писмо №
9-1128 от 9.IV.1956 г. Значителна част от тези длъжници – по предложение на народните съвети
или по инициатива на стопанствата – бяха изключени. Техните задължения не са опростени, а доколкото това беше извършено – опрощаванията бяха сторнирани. Съществуват обаче отделни
случаи, при които местните (околийски комитети на БКП, народни съвети) органи считат, че известни длъжници, макар и със значителни задължения към банката, са правилно приети за членове на стопанствата. В тези случаи – когато становището на комитетите е категорично и писмено
потвърдено – на банковите клонове в началотло на настоящата година бяха дадени указания да извършат опрощаванията, като уведомят за това комитетите и посочат изрично, че ако лицата бъдат
изключени от стопанствата до 31.XII.1957 г., задълженията им ще бъдат възстановени.
Съгласно т. 2 от постановлението на Министерския съвет от 15.X.1955 г., опростените суми по указа се приспадат направо от резервния фонд на банката, без да се отразяват в годишния
резултат.
По силата на указа банковите клонове през периода от 1.I.1956 г. до 28.II.1957 г. са опростили – по задълженията, събирани от Б.н.банка за сметка на държавата – задълженията на 52.859
длъжници на обща сума 45.053.741 лв.

II. По Указа за опрощаване на задължения от 1957 г.
1. Указът бе публикуван в „Известия на Президиума на НС“, бр. 5 от 15.I.1957 г. На банковите клонове се дадоха указания във връзка с приложението му с окр. № 7 от 23.I.1957 г., което бе предварително съгласувано с Министерството на финансите и държавния контрол (писмо на
министерството № II-109 от 23.I.1957 г.). Съгласно т. 13 от окръжното, на банковите клонове е
даден срок до 31.III.1957 година да приключат, с изключение на отделни случаи, работата по опрощаванията по указа.
По предварителни данни, дадени от клоновете, опрощаванията по указа ще засегнат около
96.000 длъжници към банката с общ размер на задълженията 78.300.000 лв.
За времето от 23.I.1957 г. до 28.II. с. г. банковите клонове са извършили опрощавания на
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64.818 длъжници към банката на обща сума 46.896.377 лв. или 68% от бройките и 73% от общата
сума на опрощаванията.
По отделните балансови сметки опрощаванията, извършени до 28.II.1957 г. се разпределят,
както следва:
с/ка 82 – Съдебни вземания
" 165 – Заеми на новобр[ачни]
двойки
" 166 – Заеми на земед[елски]
стопани – членове на ТКЗС
" 167 – Заеми на земед[елски]
частници
" 168 – Заеми на работници,
служители и членове на ТПК
" 169 – Заеми на пенсионери
" 170 – Заеми на домакини
" 171 – Заеми на разни лица
" 172 – Пласменти в ликвидация
" 173 – Облекчени заеми по ЗОДЗК[*]

3.241 длъжн.

за

2.061.655 лв.

29.477

"

"

25.520.285 "

2.597

"

"

1.334.294 "

15.390

"

"

9.656.672 "

10.257
385
724
2.614
10
123

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

5.860.872 "
224.709 "
481.946 "
1.698.494 "
9.327 "
48.123 "

Всичко
64.818 длъжн.
за
46.896.377 лв.
[* ЗОДЗК – Закон за облекчаване на длъжниците и заздравяване на кредита]
При Ликвидационния банков клон в София, по предварителни данни опрощаванията ще засегнат 22.800 длъжници на обща сума 19.900.000 лв. До 28.II.1957 г. клонът е извършил опрощаване на 11.612 длъжници на обща сума 7.576.056 лв. За времето от 1 до 8.III.1957 г. включително,
са извършени опрощавания на 6005 длъжници на обща сума 4.689.358 лв. или общо до
8.III.1957 г. са извършени опрощавания на 17.617 длъжници с общ размер 12.265.414 лв. С оглед
на предварителните данни при клона остават да се извършат опрощавания на около 5100 длъжници на обща сума 7.600.000 лв. На 9.III.1957 г. клонът имаше готови за опрощаване около 1500
партиди, които ще бъдат осчетоводени на 11. III.1957 г. Работата на клона във връзка с опрощаванията по балансовите сметки ще бъде завършена към 20.III. т.г. Дейността на клона по опрощаванията се наблюдава непосредствено от отдела, чрез посещения на място два пъти седмично.
Във връзка с прилагането на указа от банковите клонове има сравнително малко запитвания, от което следва да се заключи, че дадените нареждания с окр. № 7 от 23.I.1957 г. са ясни и изчерпателни. С окръжното е наредено банковите ревизори при извършване на ревизиите през
1957 г. да проверяват основно дейността на клоновете по приложението на указа.
2. Във връзка с опрощаванията по задбалансовите сметки е необходимо да се отбележи
следното:
Съгласно наредбата по приложението на указа, обнародвана в „Известия“, бр. 12 от
8.II.1957 г. опрощаванията по задълженията към държавата се извършват не служебно, а по подадени молби от длъжниците до съответните финансови отдели, към които се прилагат удостоверения за задълженията към банката, към други държавни учреждения и пр. Опрощаването от банката се извършва по нареждане на финансовия отдел. С оглед на това банковите клонове не извършват опрощаванията, докато не получат съответните писма от финансовите отдели.
По предварителни данни опрощаванията по задбалансовите сметки ще засегнат около
51.900 длъжници на обща сума 47.180.000 лв.
До 28.II.1957 г. са извършени опрощавания само на 1150 длъжника на обща сума 948.451 лв.
При Ликвидационния клон опрощаванията по задбалансовите сметки ще засегнат около
6700 длъжници на обща сума 7.500.000 лв. Досега клонът не е извършил опрощавания по тези задължения. Напоследък от финансовия отдел са получени над 500 писма за опрощаване, които ще
бъдат осчетоводени на 11.III.1957 г. До 8.III. т.г. клонът е издал към 2000 удостоверения във връзка с опрощаванията по задбалансовите сметки.
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Тези опрощавания не могат да бъдат приключени до 31.III.1957 г. и ще се извършват и след
тази дата постепенно с получаване на писмата от финансовите отдели.

III. По Указа за прихващане задължения и пр.
Според предварителни данни, дадени от клоновете, прихващанията по указа ще се засегнат
задължения към банката в размер на около 44.000.000 лв. Прихващанията се извършват по нареждане на финансовите отдели.
Банковите клонове са издали удостоверения за размера на задълженията на заинтересованите длъжници. Няма оплаквания и други сигнали, че такива удостоверения не са издадени или че
не са издадени своевременно.
За времето до 28.II.1957 г. по писма на финансовите отдели, са извършени прихващания по
задълженията към банката на 2913 длъжници на обща сума 12.875.438 лв.
Причината за забавяне на работата по прихващанията се дължи на обстоятелството, че финансовите отдели при околийските народни съвети не са разгледали значителна част от преписките и не са дали нареждания на банковите клонове за извършване на прихващанията.
До изясняване на въпроса с одобряване на нарочните баланси Министерството на финансите и държавния контрол не издаваше (освен в отделни случаи) удостоверения за прихващане с
обезщетения по ЗНЧИМП [Закона за национализация на частни индустриални и минни
предприятия].
Във връзка с измененията на някои текстове от указа (изменение от 15.I.1957 г.) Министърът на финансите и държавния контрол издаде наредба, обнародвана в „Известия“, бр. 19 от
5.III.1957 г. На банковите клонове бяха дадени съответни указания с окр. № 28 от 6.III.1957 г., което предварително бе съгласувано с Министерството на финансите и държавния контрол (писмо
на министерството № II-368 от 6.III.1957 г.).
Ускоряване на работата по прихващането ще зависи до голяма степен от начина, по който
същата ще бъде организирана при финансовите отдели. На банковите клонове с окр. № 28/1957 г.
е наредено изрично да държат най-тясна връзка с финансовите отдели за правилното приложение
на указа и за бързото ликвидиране на задълженията, подлежащи на прихващане.
По задълженията водени в задбалансовите сметки за времето до 28.II.1957 г. са прихванати задължения на 528 длъжници на обща сума 1.079.916 лв. (при обща предполагаема сума на
прихващанията 4.800.000 лв.).
IV.
След извършване на опрощаванията и прихващания балансовите сметки, в които се водят
индивидуалните заеми, показват към 28.II.1957 г. следните остатъци:
С/ка 82 – Съдебни вземания
" 165 – Заеми на новобр[ачни] двойки
" 166 – Заеми на земеделци – членове на ТКЗС
" 167 – Заеми на земед[елци] – частни
" 168 – Заеми на работници, служители и членове на ТПК
" 169 – Заеми на пенсионери
" 170 – Заеми на домакини
" 171 – Заеми на разни лица
" 172 – Пласменти в ликвидация
" 173 – Облекчени заеми по ЗОДЗК
Всичко

65.445.267
7.435.287
923.056
8.595.060
11.219.325
1.015.108
899.458
4.951.855
10.295.682
363.912
111.144.010

лв.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
лв.

Общата сума 111.144.010 лв. ще бъде намалена до 31.III.1957 г. с около 31.400.000 лв. с извършване на опрощаванията през м. март по указа за опрощаване на задължения от 1957 г.
През следващите месеци тази сума ще бъде намалена и с извършените прихващания на сума около 31.100.000 лв. и с известни опрощавания по указа от 1955 г.
Остатъкът от индивидуалните заеми следва да бъде ликвидиран от банковите клонове чрез
вноски по календарно-погасителни планове и чрез изпълнителни действия. Една част от задълже-
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нията, които са несъбираеми ще следва да бъдат отнесени в загуба на банката по надлежен ред.
Задълженията по задбалансовите сметки към 28.II.1957 г. показват следните остатъци:
С/ка

265 – Задължения към Погасителната каса
266 – Задължения по заеми от заема на бежанците
267 – Задължения по заеми за икономически строеж
268 – Задължения по заеми на новобрачни двойки
Всичко:

15.643.820 лв.
5.936.767 “
2.289.539 “
26.293.240 “
50.163.366 лв.

Сумата 50.163.366 лв. ще бъде намалена през следващите месеци с опрощавания на сума
около 44.000.000 лв. Остатъкът следва да бъде ликвидиран чрез събиране по доброволен или принудителен ред.

V.
Във връзка с приложението на указите за опрощаване и указа за прихващанията считам, че
Правният отдел следва:
1. Да осигури до 31.III.1957 г. приключване на работата по опрощаване задълженията към
банката във връзка с указа за опрощаване на задължения от 1957 г. Особено внимание да се обърне за своевременно приключване на работата в Ликвидационния банков клон в София.
2. Да следи за по-бързото приключване на опрощаванията по задбалансовите сметки във
връзка със същия указ и на прихващанията по Указа за прихващане задължения на бивши собственици на отчуждени имущества и пр.
3. От 1.V.1957 г. индивидуалните заеми, събирани за сметка на банката да се водят само в
две балансови сметки (сметка 82 – за съдебните вземания и сметка 171 – за редовните индивидуални заеми). Това ще опрости сметкоплана на банката и ще улесни работата по бъдещето осчетоводяване на вноските.
С оглед на изложеното предлагам Централното управление на Банката да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Правният отдел да осигури приключване до 31.III.1957 г. на работата по опрощаване на
задълженията към банката по Указа за опрощаване на задължения от 1957 г., като се обърне особено внимание за своевременно приключване на работата по опрощаванията в Ликвидационния
банков клон в София.
2. Правният отдел да следи за по-бързото приключване на работата по опрощаванията по
задбалансовите сметки по същия указ и на работата по прихващанията по Указа за прихващане задължения на бившите собственици на отчуждени имущества и пр.
3. Централно счетоводство да даде необходимите нареждания на банковите клонове за
прехвърляне на всички индивидуални заеми в балансова сметка 82 за задълженията, които са
съдебни и в балансова сметка 171 - за задълженията, които се водят като редовни. [Този параграф
е здраскан.]
София, 11 март 1957 г.
Гл. юрисконсулт: д-р К. Попов
ЦДА, ф. 132, оп. 18, а.е. 1, л. 339–340, 357–363. Оригинал. Машинопис.
* Докладът е приет от УС на БНБ с Протокол № 13 от 14 март 1957 г.
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№ 268
ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД И С
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПО-ЗАДЪЛБОЧЕН АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ, ПОРАДИ
КОИТО БНБ НЕ ИЗПИТВА ЗАТРУДНЕНИЯ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПРИ
РЯЗКО НАМАЛЯВАНЕ НА НЯКОИ ОТ ОСНОВИТЕ РЕСУРСИ ПО КРЕДИТНИЯ ПЛАН
София, 18 и 20 май 1957 г.

ПРОТОКОЛ № 21
Заседание на 18 и 20 май 1957 година
Заседават: ВЕЛА ЛУКАНОВА, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, МИХАИЛ ВЕЛЬОВ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, ПЕТЪР Г. ПОПОВ, ЛЮБЕН ТОДОРИНОВ, РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ
Отсъствуват: РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ – на 18.V.
Присъствуват: Ж. Проданов, Л. Марангозов, Г. Димов, началниците на управленията и самостоятелните отдели
Заседанието се откри на 9 часа

Дневен ред:
1. Разглеждане доклад относно въпроса защо Българската народна банка не изпитва трудност в кредитирането на предприятията при рязко намаляване на някои от основните ресурси по
кредитния план. Докладва Георги Димов.
[...]
По точка 1.
Централното управление на банката, след като разгледа доклада на др. Г. Димов относно
въпроса защо Българската народна банка не изпитва трудност в кредитирането на предприятията
при рязко намаляване на някои от основните ресурси по кредитния план и след като взе пред вид
положителните и отрицателни страни на доклада и направените изказвания,
взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Възлага се на др. Георги Димов, въз основа на разгърналите се дебати да поработи върху доклада, като вземе пред вид всички направени забележки и даде центъра на тяжестта върху
икономическата страна на въпроса, да свърже това с измененията, които стават в народното стопанство и да развие доклада в такава посока, че не само да дава обяснения за изпълнението на кредитния план, а да развие някои въпроси в перспектива, като например въпроса за някои основни и
стабилни ресурси за краткосрочното кредитиране – какъвто е бюджетът, а също какви биха били
последствията, ако се продължи намалението на тези ресурси.
Да подобри доклада в частта му по подобряване методологията и повдигане качеството на
кредитното планиране.
След окончателното преработване на доклада Централното управление на банката ще вземе конкретни решения по него.
Срок за преработка на доклада – края на месец юни.
[...]
София, 20 май 1957 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ:
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ:

В. Луканова
Н. Шуманов

ПРИЛОЖЕНИЕ: по т.т. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 – 13 доклада; стенографски бележки;
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До
НАЧАЛНИКА НА
ПЛАНОВО-ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
ТУК

ДОКЛАД
от ГЕОРГИ ДИМОВ, ст. Икономист при същото управление
Относно въпроса:

защо БНБ не изпитва трудност в кредитирането на предприятията при
рязко намаляване на някои от основните ресурси по кредитния план.

Другарю Началник,
При съставянето на тримесечните кредитни планове на Банката, често се явяват значителни трудности по тяхното балансиране. Такива трудности имаше и при съставянето на плана за IVто тримесечие 1956 г. Въпреки тези трудности и въпреки рязкото спадане на остатъците по републиканския бюджет под сумата, предвидена в кредитния план, Банката продължи да кредитира
предприятията без да срещне каквото и да е затруднение от намаляването на ресурсите. Така изникна въпросът, защо Банката не изпитва никакви затруднения при кредитирането в резултат на
непрекъснатото намаляване на остатъците по бюджета през 1956 г.
Ако проследим изпълнението на кредитния план за няколко години, ще видим, че през някои тримесечия общата сума на ползуваните заеми се отклонява значително от размера на планираните кредити. Това ни показват и следните данни по изпълнението на кредитните планове за
последните две години:
¬ ÏËÎËÓÌË ÎÂ‚‡
1955 „.

.
œÎ‡Ì .....
»ÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ
–‡ÁÎËÍ‡ ±

1956 „.

I-‚Ó
ÚËÏ.

II-Ó
ÚËÏ.

III-ÚÓ
ÚËÏ.

IV-ÚÓ
ÚËÏ.

I-‚Ó
ÚËÏ.

II-Ó
ÚËÏ.

III-ÚÓ
ÚËÏ.

IV-ÚÓ
ÚËÏ.

9.196
9.707
+ 511

9.752
9.935
+ 183

10.004
9.898
-106

10.119
9.428
-691

9.879
9.818
-61

9.885
9.540
-345

9.828
9.710
-118

9.876
9.306
-570

Разглеждайки горните данни, като производни на поставения вече въпрос могат да изникнат и следните въпроси:
1. Как се явяват необходимите ресурси в случаите, когато използуваните от предприятията краткосрочни заеми превишат заплануваните суми;
2. Какво става с онази част от източниците, която съответствува на размера на неизползуваните заеми.
Все във връзка с тези въпроси може да се постави и въпросът, който фактически съществува в нашата практика, но не е още добре изяснен: следва ли при определяне на общата сума на заемите, които се планират, да се взема за база сумата на ресурсите, която вече е определена по реда на планирането на всеки ресурс поотделно и при недостиг на ресурси да се съкращават заемите, въпреки че предприятията действително се нуждаят от по-големи кредити за изпълнението на
своите планове, или намаленията следва да се правят само с оглед да се въздействува върху предприятията за ускоряване обръщаемостта на оборотните средства?
За да се даде отговор на тези въпроси, необходимо е да се изясни същината на банковите
ресурси и на краткосрочните кредити от икономическа гледна точка и то непременно в тяхната
взаимна връзка. Разглеждането на отделните показатели от кредитния план само като съставни
части на баланса на Банката и изолирано един от друг е недостатъчно, за да се стигне до правилни изводи.
***
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Банковите ресурси за краткосрочно кредитиране са преди всичко временно свободните
оборотни средства на предприятията, приели парична форма, набраните и неизползувани още парични средства от бюджета и разните обществени организации и спестяванията от населението в
ДСК. Тези свободни парични средства, които Банката използува за краткосрочно кредитиране на
народното стопанство сами по себе си не са стойности, а са паричен израз на създадени в народното стопанство стойности, въплътени в различни стоково-материални ценности. С други думи, не
може да се явят свободни оборотни средства като ресурс на Банката, без наличието на съответни
стоково-материални ценности. От тук произтича и неразривната връзка, която съществува между
банковите ресурси и вложенията в краткосрочни кредити и другите активи на Банката, винаги явяващото се балансово равенство между източниците и вложенията и липсата на затруднения за
Банката при кредитирането в случаите, когато източниците намаляват.
Тези връзки и взаимна зависимост между ресурсите и банковите вложения се осъществяват
в непрекъснато движение на оборотните средства, в непрекъснатото им превръщане от стокова в
парична форма и обратно, в създаване на материални блага и потреблението им, в разпределението на съвкупния обществен продукт на средства за производство и средства за лично потребление, в разпределението на националния доход. Това движение на средствата и превръщането им от
една форма в друга е непрекъснат процес, в който участвуват хиляди предприятия и организации
и всеки гражданин, който получава част от националния доход. В тези многобройни канали, по които се осъществява кръгооборотът на средствата, взаимната връзка и взаимнозависимостта както
между ресурсите и вложенията, така и между отделните показатели в кредитния план, са силно
преплетени и невидими. Вследствие на това, кредитният план на БНБ е сложен документ, с който
се прави предварителна фотография на разположението на оборотните средства в народното стопанство в процеса на тяхното движение на определени дати – обикновено последния ден на всяко
тримесечие. Тъй като БНБ е единственият кредитен и разплащателен център (с изключение на
кредитирането на частното жилищно строителство), съставянето на кредитния план е равнозначно
на предварително съставяне на един синтетичен баланс на народното стопанство, показателите по
който изразяват в главни недоимъците [?] от оборотни средства на предприятията, които се покриват с банкови кредити – от една страна, а от друга – временно свободните средства, явяващи се като ресурси на банката.
Въпреки връзката и взаимозависимостта между показателите на кредитния план, които са
резултат на връзката и взаимозависимостта между многобройните и най-разнообразни по своя характер икономически явления в народното стопанство, и въпреки повелителната необходимост
при съставянето и анализирането на кредитния план отделните негови показатели да бъдат разглеждани на фона на тази взаимна връзка и взаимозависимостта, за изясняването на поставените
въпроси се налага да се изясни същината на всеки показател поотделно, а някои икономически явления – изолирани и в опростен вид.*
Производството на материални блага е непрекъснат процес. Излизайки от сферата на производството, част от тях отново се връщат в процеса на производството, т.е. служат за производствено потребление, а другата част отива за лично потребление. Потреблението и на едните и на
другите обаче не става непосредствено след излизането им от процеса на производството. За известно време те остават в сферата на обращението. С други думи, във всеки момент се създават и
се потребяват материални блага и същевременно съществуват известни непотребни количества от
тях. Грубо казано, намиращите се в процеса на производството и в сферата на обръщението материални блага, образуват норматива на оборотните средства на предприятията (при условие, че не
са образувани наднормативни запаси), част от които е покрит със собствени оборотни средства, а
друга част – с банков кредит.
Да приемем условно, че материалните блага, намиращи се в сферата на производството и в
сферата на обръщението, са покрити изцяло със собствени на предприятията оборотни средства и
че реализацията на готовата продукция се извършва по време в пълно съответствие с излизането
є от производството. В такъв случай предприятията не биха имали нужда от кредит, нито пък биха им се явили свободни оборотни средства.
* Освен това да се има пред вид, че разглеждането на икономическите явления тук се прави само от гледна точка на поставената задача – изясняване на трудностите по балансирането на кредитния план.
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При такава условност, ако стойността на материалните блага в сферата на производството
е равна на 600 и в сферата на обръщението на 400 парични единици, те ще имат следния балансов
израз:
I. ¬ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ
—ÚÓÍÓ‚Ó-Ï‡ÚÂË‡ÎÌË
ˆÂÌÌÓÒÚË
600
II. ¬ Ó·˙˘ÂÌËÂÚÓ
—ÚÓÍÓ‚Ó-Ï‡ÚÂË‡ÎÌË
ˆÂÌÌÓÒÚË
400

—Ó·ÒÚ‚ÂÌË Ó·ÓÓÚÌË
ÒÂ‰ÒÚ‚‡
600
—Ó·ÒÚ‚ÂÌË Ó·ÓÓÚÌË
ÒÂ‰ÒÚ‚‡
400

Да приемем обаче, че реализацията на готовата продукция не съвпада по време с излизането є от производството и че се задържа за известно време в промишлеността. Ако собствените
средства на предприятията останат неизменни, промишлените предприятия ще имат нужда от кредит, примерно от 100 парични единици. Това обаче означава, че в предприятията в сферата на обръщението ще останат за същия период от време свободни средства в същия размер – 100 парични единици. Тук вече може да се яви Банката, която ще приеме временно освободените средства
на предприятията от сферата на обръщението и ще кредитира предприятията от сферата на производството. Измененията, които ще настанат в резултат на тези операции ще получат следният балансов израз:
I. ¬ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ
—Ó·ÒÚ‚ÂÌË Ó·ÓÓÚÌË
ÒÂ‰ÒÚ‚‡
600
II. ¬ Ó·˙˘ÂÌËÂÚÓ
—ÚÓÍÓ‚Ó-Ï‡ÚÂË‡ÎÌË
—Ó·ÒÚ‚ÂÌË Ó·ÓÓÚÌË
ˆÂÌÌÓÒÚË
ÒÂ‰ÒÚ‚‡
300
400
III. ¬ ¡‡ÌÍ‡Ú‡
«‡ÂÏË Ì‡
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
100
—ÚÓÍÓ‚Ó-Ï‡ÚÂË‡ÎÌË
ˆÂÌÌÓÒÚË
700

¡‡ÌÍÓ‚
ÍÂ‰ËÚ
100
—‚Ó·Ó‰ÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡
‚ ¡‡ÌÍ‡Ú‡
100
—‚Ó·Ó‰ÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡
Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
100

Следователно, в резултат на това, че движението на стоково-материалните ценности от
предприятие в предприятие по разни причини не се извършва в една строго определена ритмичност, във всеки даден момент в едни предприятия се задържат от тях по-големи количества от определените нормативи, като за сметка на това в други предприятия наличностите намаляват под
нормативите. Вследствие на това, първата група предприятия имат нужда от кредит, който се равнява на временно явилите се свободни средства във втората група предприятия.
Следвайки тези разсъждения ние можем да установим връзката и взаимозависимостта между заемите, които Банката отпуща на предприятията и разчетните – респективно текущите им
сметки, до колкото кредитните нужди възникват не в резултат на нови натрупвания на стоково-материални ценности в народното стопанство, а в резултат на задръжка на същите в някои от фазите на кръгооборота.
За да преминем към по-нататъшните разсъждения, необходимо е да не се изпуща из пред
вид, че стоково-материалните ценности, с които боравят предприятията (в горния пример за 1000
парични единици), представляват натрупвания в народното стопанство, т.е. произведени, но още
не потребени от обществото блага. И ако приемем, че предприятията в нашия пример са държавни, то техните собствени оборотни средства са държавна собственост, придобита по пътя на разпределението на националния доход. Стигаме по такъв начин до извода, че собствените оборотни
средства на предприятията, като пасивно перо в техните баланси не представляват нищо друго, освен паричнията израз на наличните стоково-материални ценности.
В сегашната наша практика малко са предприятията, чиито нормативи са покрити изцяло
със собствени оборотни средства. Част от нормативите на болшинството от тях са покрити с банков кредит. Следователно, освен онези заеми, които Банката предоставя на предприятията за вре-
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менно явилите се наднормативни наличности от стоково-материални ценности и които се покриват от временно явилите се свободни средства по разчетните и текущите им сметки, банката отпуща кредити и за част от нормативните наличности. Кои са източниците за това кредитиране и каква е тяхната същност?
На първо място ще се спра на остатъците по сметките на републиканския и местните бюджети и на бюджетните учреждения.
Известно е, че средствата на нашия бюджет се набират в голямата си част от печалбите на
предприятията и от данъка върху оборота. И отчисленията от печалбите, и данъка върху оборота
в случая са част от стойността* на съвкупния обществен продукт, придобита от бюджета по
пътя на разпределението на националния доход. С други думи, постъпленията по сметките на бюджета в банката (в налични пари или по безналичен начин) са паричен израз на стоково-материални ценности, намиращи се в някоя от фазите на кръгооборота на средствата в народното стопанство. Следователно колкото остатъците по сметките на бюджета растат, толкова нарастват и стоково-материалните ценности. Когато се разходват парични средства от бюджета, това означава, че
фактически се консумират натрупаните материални ценности в народното стопанство. Така, с изплатените заплати на служителите от бюджетните учреждения се купуват необходимите за лично
потребление стоки, следователно стоковият фонд намалява. С изразходваните от бюджета суми за
капитални вложения фактически се намалява стоковия фонд в размер на употребените в строителството материали от една страна, а от друга – с частта от заплатите на работниците в строителството, употребена за покупка на стоки за лично потребление.
Следователно, намалението на остатъците по сметките на бюджета при банката като ресурс
по кредитния план не може да създава затруднения за краткосрочното кредитиране на народното
стопанство до момента на пълното им изразходване, тъй като това се съпровожда от автоматическото намаляване на наличностите от стоково-материални ценности, при условие, че другите банкови ресурси остават неизменни. Ако тези стоково-материални ценности са били кредитирани от
банката, ще намалеят кредитните нужди на предприятията, а ако не са били кредитирани поради
това, че са били покрити със собствени на предприятията оборотни средства, тяхната стойност ще
се яви като ресурс по разчетните сметки на предприятията.
Намират ли тези изводи потвърждение в отчетните данни по изпълнението на кредитния
план на БНБ?
Ако за база на остатъците по бюджета и на ползуваните от предприятията краткосрочни
кредити вземем сумите на 31 март 1955 година, движението на същите по тримесечия ще се изрази в следната диаграма:

* Понятието стойност тук употребявам в смисъл на сбор от цените на стоките.
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На пръв поглед кривите на диаграмата не потвърждават горните изводи. Това е така, защото бюджетните остатъци не са единственият кредит ресурс на банката. През същия този период те
са представлявали от 29,7 до 9,2% от сумата на всички ресурси. Както отбелязах вече по-горе, намалението на бюджетните остатъци може да се отрази както в намалението на заемите срещу стоково-материалните, така и в увеличение на другите банкови ресурси: остатъците по разчетните
сметки, по сметките на БИБ, ДСК и ДЗИ. Наред с това, върху размера на ресурсите и заемите,
оказват съществено влияние количеството на парите в обръщение, резултатите от вноса, износа и
нестоковите плащания, взаимното кредитиране между предприятията, което все още съществува и
другите активи и пасиви на банката.
Независимо от това обаче и въпреки че кривата на бюджетните остатъци се е отдалечила
значително от кривата на заемите, връзката между тях ясно личи: падането или качването на кривата на бюджетните остатъци води до падане или качване на кривата на заемите, макар и в значително по-малка степен.
***
Друг важен източник за краткосрочното кредитиране са спестяванията на населението в
ДСК. Те са паричен израз на онази част от националния доход, предоставена за населението, ползуването на която обаче се отлага за по-късо или по-дълго време. Следователно, на сумата на
спестяванията на населението, съответствуваща на разполагаемите средства на ДСК в банката,
при други неизменни условия, непременно отговарят налични стоково-материални ценности. Това може да се види съвсем картинно от следния условен пример, при който като спестители се
явяват само частни дребни стокопроизводители:
Стоковата продукция на тези дребни производители за определен период от време от пшеница, сирене, облекло, обувки и т.н. възлиза на 100.000 лева. Ако за задоволяване на своите потребности те употребят всички произведени продукти, като ги разменят пряко в натура, от тези
произведения не ще остане нищо. Ако обаче те задоволят нуждите си с произведения за 80.000 лева, пак по пътя на пряката размяна, у производителите ще останат произведения за 20.000 лева,
които представляват спестявания в натура. Ако размяната се извършва не в натура, а срещу пари
и производителите се освободят напълно от своите стоки, те ще получат 100.000 лева. От тях те
ще похарчат за задоволяване на материалните си потребности 80.000 лева и ще им останат 20.000
лева. Това означава, че срещу наличните у стокопроизводителите 20.000 лева в някои от фазите на
кръгооборота съществуват стоки за 20.000 лева. Ако тези пари бъдат внесени в спестовната каса,
положението не ще се измени по същество. Работата не се изменя по същество също така, ако като спестители се явяват не само стокопроизводители, но и служащи.
Каква е съдбата на спестяванията и какво е отражението на прираста или намаляването на
влоговете върху кредитния план на БНБ?
Очевидно, всеки прираст на влоговете в ДСК означава, при неизменни други условия, увеличаване на стоково-материалните ценности в народното стопанство и обратното. Всяко използуване на суми от влоговете в ДСК от бюджета означава намаление на стоково-материалните ценности. Следователно, не на сумата на влоговете, а на остатъците по сметките на ДСК в БНБ съответствуват налични стоково-материални ценности в народното стопанство.
Остатъците по сметките на БИБ имат двуяк характер: част от тях имат характер на остатъците по сметките на ДСК, а другата – съществената част, предназначена за финансиране на капиталните вложения, има характер на остатъците по сметките на бюджета.
Важен и почти стабилизиран кредитен ресурс са фондовете на банката. Те са образувани в
резултат на преразпределението на националния доход и на тях също така съответствуват налични стоково-материални ценности в народното стопанство, но не в пълния им размер, тъй като част
от тях са вложени в инвестиции, разни вземания (индивидуални, съдебни и от кооперации и ТКЗС,
без стоково-материално покритие) и други активи.
Остатъците по сметките на ДЗИ също са резултат на преразпределението на националния
доход.
Източниците, които се явяват в резултат на междуклоновите разчети, по същество са идентични с тези по разчетните и текущите сметки.
***
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Важно място между банковите ресурси за краткосрочно кредитиране са парите в ообръщение. Казано съвсем на кратко и опростено, при липса на инфлационна обстановка, срещу наличните у населението пари в народното стопанство съществуват съответни количества стоково-материални ценности. Това е така, защото наличните у населението пари представляват част от националния доход, които трудещите се получават в съответствие с вложения от тях труд за производство на материални блага. Следователно, на всеки паричен доход на населението съответствуват
новосъздадени стойности, въплътени в най-разнообразни стоково-материални ценности. Когато
трудещите се харчат от наличните си пари за задоволяване на своите материални потребности, т.е.
когато наличните в населението пари намаляват, намаляват съответно и стоково-материалните
ценности.
В случая разглеждам паричните доходи на населението като доходи за участието му в материалното производство и то за годна, ценна и необходима за народното стопанство продукция.
Изводите не се изменят от това, че част от паричните доходи се получават от населението за труд,
приложен извън сферата на материалното производство, тъй като заплащането на този труд е
предвиден с разпределението на националния доход и е отразено в бюджета на държавата.
Разбира се, този извод не се отнася за случаите, когато населението получава парични доходи като аванс срещу бъдещо производство, какъвто е случаят с авансирането на производителите на селскостопански произведения. Но и кредитите, които БНБ отпуща на стопанските организации за авансиране на селскостопанското производство, се отличават по същество от другите
кредити срещу налични стоково-материални ценности. Ето защо, на парите, получени от населението като такива аванси, не съответствуват още налични материални блага.
Разбира се, не е необходимо да се пускат в обръщение допълнително толкова пари, колкото е размерът на отпуснатите от банката кредити за авансиране на производителите. Допълнителната емисия във връзка с тези заеми е значително по-малка по размер по следните причини:
1. Част от отпуснатите заеми се използуват за разплащания по безналичен начин.
2. Онази част от тези заеми, която постъпва у населението в налични пари, излиза от банковите каси постепенно, а не наведнъж. И колкото сроковете за авансиране са разположени в подълги периоди от време и авансите се дават на по-малки части, толкова и нуждата от допълнителна емисия ще бъде по-малка, тъй като още от момента на получаването на паричните доходи от населението, то започва да харчи от тях и следователно, парите започват да се възвръщат в банковите каси по многобройните канали на паричното обръщение.
Казаното до тук целеше да изясни икономическата същност на банковите ресурси и тяхната
връзка и взаимодействие с кредитните вложения. В такава връзка и взаимозависимост се намират
помежду си и отделните видове ресурси. Така, нарастването на един ресурс може да се отрази изцяло или частично в намаляването на друг ресурс и обратното. Например, при превод на суми от ДСК
на Министерството на финансите и държавния контрол по специалния държавен заем остатъкът по
сметката на касата намалява, но със същата сума се увеличават бюджетните остатъци.
***
Направените до тук разсъждения могат да бъдат резюмирани и обобщени така:
В процеса на разширеното социалистическо възпроизводство непрекъснато се създават материални блага, част от които се връщат отново в производството, за да се осигури процеса на
разширеното възпроизводство, друга част от тях се употребява за задоволяване на общи битови и
културни нужди на населението, за отбраната на страната и т.н., а третата част – за лично потребление от населението. На фона на този непрекъснат процес на производство и производствено и
лично потребление, във всеки момент съществуват налични, непотребни още стоково-материални
ценности, които представляват част от съвкупния обществен продукт. Към тази част на съвкупния
обществен продукт, по силата на извършените по-рано – през предшествуващите години, и извършващото се през текущата година разпределение на националния доход, има съответни претенденти. Кои са тези претенденти?
1. Държавата – за онази част, която тя е получила в резултат на разпределението на националния доход през предшествуващите години и я е предоставила във форма на собствени средства на предприятията. Аналогично е положението и със собствените средства на кооперативните
организации.
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В тази си част, наличната в народното стопанство стокова продукция не участвува в кредитния план на БНБ.
2. Държавата – за онази част, която тя е придобила в резултат на разпределението на националния доход през миналите години и е останала неизползувана и на разположение на бюджета.
Това са остатъците по сметките на бюджета от минали години.
3. Държавата – за онази част, която тя е придобила в резултат на разпределението на националния доход за текущата година, но още не е използувана. Това са остатъците по сметките на
бюджета за текущата година (включително и неизползуваните още суми за финансиране на капиталните вложения от БИБ).
Ако разходите на бюджета за текущата година обаче по размер са по-големи от онази част
от текущия национален доход, която той получава, очевидно държавата не може да се яви като
участник в наличния обществен продукт от текущото разпределение на националния доход. Нещо
повече, ще бъде намалено нейното участие в наличния обществен продукт въобще, което ще се изрази в намаление на остатъка по сметката на бюджета за минали години.
4. Населението – за онази част от наличния обществен продукт, която му се полага в резултат на разпределението на националния доход. Тя се изразява в наличните у него пари от една
страна и от друга – в извършените от него спестявания в ДСК, намалени със сумата, използувана
от държавата за капитално строителство и други нужди и от трета – във вложения от членовете на
ТКЗС труд в реализираната селскостопанска продукция, който още не им е изплатен. В кредитния
план тази претенция на населението се изразява в количеството на парите в обръщение*, в авоарите на ДСК в банката и остатъците по сметките на ТКЗС.
5. Държавните и кооперативни предприятия – за онази част от обществения продукт, която съответствува на стойността на стоково-материалните ценности, предвидени по плана да бъдат
в тяхно разположение, но по силата на обстоятелството, че тяхното движение в кръгооборота на
средствата не става съвсем ритмично, временно остават във владение на други предприятия. В
кредитния план на БНБ тази претенция се отразява в остатъците по разчетните сметки на предприятията.
6. БНБ, ДЗИ и разните други обществени организации – за онази част, която те са получили в резултат на преразпределението на националния доход, но не са я използували за консумативни нужди от какъвто и да е характер.
Ако елиминираме влиянието, което оказват върху кредитния план заемите без стоково-материално покритие, разните други активи и пасиви на банката, иностранните вземания и задължения,
произлизащи от стокови и нестокови плащания на държавата и взаимната задлъжнялост на предприятията, т.е., ако приемем условно, че БНБ кредитира само налични стоково-материални ценности, че
няма никакви други активи и пасиви, че страната няма никакви външни платежи и че разплащанията
между предприятията се правят само чрез банката, стойността на наличната в народното стопанство
стокова продукция, намалена със собствените оборотни средства на предприятията, ще бъде равна
на остатъците по сметките на бюджета, БИБ, ДСК, ДЗИ, разчетните и текущите сметки на предприятията и организациите (в т.ч. и междуклоновите разчети) и парите в обръщение.
Щом стигнахме до този извод, вече можем да отговорим на генералния въпрос: при съставянето на кредитния план размерът на ресурсите ли е базата за определяне размерът на заемите за
краткосрочното кредитиране, или размерът на заемите определя размерът на ресурсите?
Заемите и ресурсите са две страни на едно постоянно равенство. Размерът на заемите се
определя от наличието на стоково-материалните ценности в народното стопанство, подлежащи на
кредитиране, а наличието на стоково-материалните ценности означава съществуването и на съответните ресурси.
От това следва, че не може да съществуват трудности при съставянето на кредитния план
поради това, че ресурсите са недостатъчни. Трудности може да има само по свързването на кредитния план при наличието на разрив между ресурсите и банковите вложения в резултат на неправилно планиране било на ресурсите, било на вложенията. (Върху причините на разривите ще се
спра по-надолу).
* В случая нямам предвид допълнителната емисия в резултат на авансирането на селскостопанските произведения.
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Следователно, неправилно е да се намаляват заявените от предприятията кредити поради
липса на ресурси. Намаления трябва да се правят само за да се стигне на действителните кредитни нужди. Освен това, размерът на заемите трябва да бъде такъв, че да се оказва въздействие върху предприятията за ускоряване обръщаемостта на оборотните средства, да не се допуща натрупване на негодни, непълноценни и ненужни стоково-материални ценности, разваляне, обезценяване, повреждане на стоки, разхищения, злоупотреби и т.н.
Трябва да се каже също така, че намаляването на остатъците по сметките на бюджета никога не може да създаде трудности на банката по краткосрочното кредитиране. Това намаление може да се яви във формата на друг ресурс, ако извършените плащания по бюджета още не са довели до производствено или лично потребление на стоково-материални ценности. Ако бюджетния
разход е свързан непосредствено с потребление на стоково-материални ценности, които не са били кредитирани от банката, а са били покрити със собствени на съответните предприятия оборотни средства, банковите ресурси също не ще бъдат намалени, тъй като стойността на тези ценности ще се яви в разчетните сметки на предприятията. Разбира се, в случая имаме фактическо намаление на стоково-материалните ценности в народното стопанство, но това намаление не се отразява върху кредитния план, понеже тези ценности не са били кредитирани от банката.
Ако бюджетния разход е свързан с непосредствено потребление на стоково-материални
ценности, които са били кредитирани, банковите ресурси ще бъдат намалени с тяхната стойност,
но успоредно с това ще бъдат намалени и заемите.
Разбира се, операциите, свързани с бюджетните разходи, рядко могат да се явят чисти в една от горните форми. Каналите, по които се движат средствата на бюджета са твърде много. Те се
размножават и така се преплитат, че почти е невъзможно да се проследи изцяло движението на наличните средства. Но в края на краищата тези разходи се трансформират или в друг банков ресурс, или намаляват кредитните нужди на предприятията.
Следователно, намаляването на остатъците по сметката на бюджета в банката не може да
създаде никаква опасност за кредитирането. Това намаляване може да тревожи само от друга
гледна точка – като намаляване на натрупванията в народното стопанство. Ако това намаляване
има ясно определена и продължителна тенденция и води към пълно изчерпване на бюджетните
средства, то трябва да се преценява като сигнал за опасност от близка инфлация.
***
Освен заемите, които БНБ отпуща за краткосрочно кредитиране на държавните и кооперативните предприятия срещу налични стоково-материални ценности, банката дава заеми и без покритие. Такива са заемите за авансиране на селскостопанските произведения, размерът на които
бързо нараства след постановлението на Министерския съвет и ЦК на БКП за увеличаване размера на авансирането, разширяване на селскостопанските произведения, подлежащи на авансиране,
и повишаване на изкупните цени. Тези заеми се отразяват върху кредитния план в две посоки: в
намаляване на другите видове заеми и в увеличаване на ресурсите.
Да приемем, че тези заеми се отпущат от банката и се раздават на селските стопани изцяло
в налични пари. Част от тези пари се връщат отново по пътя на стокооборота – следователно, намаляват съответно стоковите наличности. До колкото тези стокови наличности са бил покрити със
собствени на предприятията средства, ще нараснат разчетните им сметки, а до колкото са били
покрити с банкови заеми, ще бъдат намалени заемите. Друга част от тези пари ще се върнат отново в банката по разчетните или текущите сметки на предприятията и разни други организации или
по сметките на бюджета – по пътя на нестоковите услуги или изплащане на данъци и такси. Трета
част ще се върне също във финансовата система по пътя на влогонабирането и застраховането
при ДЗИ. Четвърта част ще остане в самото население.
Картинно това движение на паричните средства може да се изрази по следния начин:
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От горния пример се вижда, че в резултат на отпуснатите заеми за авансиране на производителите на селскостопанските произведения 200 лева, ресурсите и вложенията нараснаха в момента на отпускането на заемит1е с 200 лева и се увеличиха на 5.000 лева, но след това намаляха
на 4.930, или спрямо първоначалната сума се получи увеличение от 130 лева, въпреки, че стоково-материалните ценности в народното стопанство намаляха със 100 лева. Това е така защото от
отпуснатите 200 лева заеми за аванси, 70 лева се върнаха отново в Банката за намаляване на заемите срещу стоково-материално покритие, а 130 лева се явиха в увеличение на банковите ресурси: 60 лева по текущите и разчетните сметки, 20 лева по сметките на бюджета, 30 по сметките на
ДСК, ДЗИ и БИБ и 20 лева – от увеличение на парите в обръщение.
От това може да се направи следният извод: валутата на кредитния план може да се увеличава и при фактическо намаление на стоково-материалните ценности, когато банката отпуща заеми без стоково-материално покритие, но това увеличение е под размера на отпуснатите заеми от
този вид, тъй като част от тях се връщат за намаляване на други видове заеми. Разликата между
сумата на отпуснатите заеми без стоково-материално покритие и последвалото намаление на другите видове заеми (в горния пример 130 лева) винаги се явява като ресурс по онези показатели на
кредитния план, които отразяват свободните парични средства в техния кръгооборот. С други ду-
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ми, самото отпущане на заема поражда и съответните ресурси.
От тук може да се направи и друг извод: при неизменни други условия, валутата на кредитния план ще бъде намалена при намаление на заемите без стоково-материално покритие, без това
да означава намаляване на кредитираните стоково-материални ценности.
Макар и не напълно идентични, сходни на заемите за авансиране от финансова гледна точка са и заемите за сезонни разходи, за основен ремонт, за малка механизация и за разширяване
производството на предмети за широко потребление, тъй като те не се отпущат срещу налични
стоково-материални ценности.
***
Още по-особена е икономическата същност на ликвидационните заеми на кооперациите и
ТКЗС и индивидуалните заеми, които също имат ликвидационен характер. Те си приличат с групата
заеми, които току що бяха разгледани по това, че също са без стоково-материално покритие. Икономическата им природа обаче е коренно различна. До като едните се отпущат срещу бъдеще производство на материални блага и по-рано или по-късно влизат в себестойността на новата продукция,
другите фактически представляват авансово получени и потребени вече части от бъдещ национален
доход, т.е. с размерът на тези заеми са намалени натрупванията в народното стопанство.
Тук може да се постави такъв въпрос: как се отразява върху кредитния план на БНБ издължаването на тези заеми?
По същество издължаването на тези заеми означава намаляване участието на съответните
длъжници в разпределението на текущия национален доход, или с други думи, при неизменни други условия – нарастване на натрупванията в народното стопанство. Следователно, ще нараснат заемите срещу стоково-материални ценности. Разбира се това нарастване не може да съответствува
напълно по размер на изплатените заеми, тъй като частта от националния доход, която получава
населението, не отива само за удовлетворяване на материалните му потребности, понеже част от
доходите си то употребява за други нужди, за нестокови услуги. Това се вижда от следния пример:
Лицето „Х“ дължи на банката 1.000 лева. За участието си в създаването на обществения
продукт то получава за годината 8.000 лева. Ако то не плати задължението си, доходът от 8.000
лева ще бъде употребен: 6.000 лева за продукти, 1.800 лева за нестокови услуги и 200 лева за
спестяване в ДСК. За да изплати дълга си, лицето трябва да намали разходите си със същата сума
и евентуално да не извърши спестяването. С намалението на разходите за материални нужди –
примерно 600 лева следва да нарасне стоковия фонд, а оттук и банковите заеми в размер, съответствуващ на банковото участие в стоковия норматив на предприятията. При 70% делово участие на
банката, с 420 лева ще нараснат заемите, със 180 лева ще се намалят разчетните сметки (при 30%
собствено делово участие). С 400 лева ще бъдат намалени другите ресурси поради това, че не ще
постъпят 200 в ДСК и 200 лева по сметките на другите предприятия от нестокови услуги. Разбира се, примерът и тук е твърде опростен, тъй като последните 200 лева ще дадат неминуемо отражение и върху други показатели по кредитния план. Крайният резултат ще бъде:
Заеми срещу стоково-материални ценности
Индивидуални заеми

Разчетни сметки
ДСК
Други ресурси

+ 420
- 1000
- 580
- 180
- 200
- 200
- 580

Отражението, което дава върху кредитния план издължаването на ликвидационните заеми
от ТКЗС, ТПК и селкоопите се забулва в малобройните канали, по които се движат свободните
средства. За да бъде възможно издължаването на такъв заем, необходимо е преди всичко съответната организация допълнително да е участвувала в разпределението на националния доход (било
по пътя на разпределението, било по пътя на преразпределянето му). Това участие неминуемо ще
се отрази като ресурс по кредитния план (в нарастване на разчетната или текущата сметка), който
с издължаването на заема ще бъде съответно намален.
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Пример.
Ликвидационен заем 10.000

Банков ресурс 10.000

Създаден е обществен продукт, част от който остава като натрупване в народното стопанство за 100.000 лева. Това натрупване ще се отрази в кредитния план така:
Заеми срещу материални ценности 100.000

Нови банкови ресурси 100.000

Издължаване на ликвидационен заем
Ликвидационни заеми – 10.000

Нови банкови ресурси – 10.000

***
Междинно положение заемат просрочените заеми. Част от тях имат съответно стоково-материално покритие, но са минали в просрочие поради нарушения в изпълнението на плана, което
се изразява главно в това, че е забавено обръщението на оборотните средства. Друга част от тях
е без стоково-материално покритие. Това обаче още не означава, че въобще липсва такова
покритие. На тази част от заемите съответствуват налични стоково-материални ценности, но те
или не подлежат на кредитиране – по правила за краткосрочното кредитиране, или са преминали
във владение на друга организация. Разбира се, може да има и случаи на липса на материално покритие, в резултат на злоупотреби, похабяване на стоково-материални ценности, извънпланови загуби и др.
Доколкото тези заеми имат стоково-материално покритие, тяхната икономическа същност
в кредитния план е идентична със същността на редовните заеми срещу материални ценности.
Онази част от тях, която е останала без стоково-материално покритие има такова положение в
кредитния план, каквото е положението на ликвидационните заеми.
***
Разчетните заеми, отпуснати срещу документи за стоки на път, също са идентични на заемите срещу стоково-материално покритие. Особеното тук се състои в това, че заемите се дават на
предприятия, които вече не са притежатели на стоките, тъй като те са минали в притежание на
други предприятия, независимо от това, дали са получени или са още в процес на транспортиране.
Друга е обаче природата на разчетните заеми, които банката отпуща на предприятията при
прихващанията на взаимната задлъжнялост. Друго е и тяхното отражение върху кредитния план.
Тези заеми се отпускат от банката без да се търси стоково-материално покритие. Може да
се приеме, че в повечето случаи такова покритие липсва. Предприятието, на което банката разрешава такъв заем, по начало е получило стоково-материални ценности от други предприятия, но е
останало задължено към последните, поради липса на кредитни лимити, тъй като тези стоково-материални ценности не подлежат на кредитиране или поради това, че предприятието е изпаднало
във финансово затруднение по други причини.
С други думи, със заемите, които се отпущат на предприятията за уреждане на взаимната
им задлъжнялост, банката фактически приема на временно кредитиране стоково-материални ценности, кредитирането на които е било отказано по-рано по една или друга причина.
Какво е отражението на тези заеми върху кредитния план на БНБ?
На първо място, значително нарастват разчетните заеми. Още със самото отпущане на тези заеми се явява и техният ресурс по разчетните сметки на предприятията (част от тях минават
първоначално през „междуклонови разчети“). Но увеличението на ресурсите не се запазва, тъй като непосредствено след постъпването на сумите по разчетните сметки част от тях отиват за изплащане на просрочени заеми, на данъци, разни отчисления и др. т. Следователно, от една страна намаляват банковите вложения (с платените просрочени заеми), а от друга – увеличават се ресурсите по другите показатели на кредитния план.
По извършеното прихващане на 5.XI.1956 г. бяха изплатени просрочени платежни документи за 647 милиона лева, от които 151 милиона лева бяха погасени от постъпления в резултат
на прихващането, 31 милиона лева от разчетните сметки на предприятията, а 464 милиона лева бяха покрити с разчетни заеми.
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Отражението на това прихващане върху кредитния план на БНБ се вижда от следните данни по баланса на банката за 30 ноември 1956 г.:
Разчетни заеми
Просрочени заеми
Разчетни сметки

30.IX.
1.085
745
756

30.XI.
1.439
389
1.015

Отклонения
+ 359
- 356
+ 249

Отражението на прихващането върху другите показатели на кредитния план не може да се
разграничи. Може да се приеме обаче, че то е значително по-слабо.
Освен това, трябва да се има пред вид, че горните резки отклонения по разчетните и просрочените заеми и разчетните сметки не са резултат само на прихващането, а и на други фактори,
поради което посочените отклонения не са равностойни.
Така например, върху ръста на разчетните сметки към 30 ноември оказа влияние наред с
прихващането и изменението в поредността на плащанията, което бе установено от началото на
ноември 1956 година.
С настъпването на сроковете за изплащане на разчетните заеми, отпуснати във връзка с
прихващането на взаимната задлъжнялост, картината постепенно се изменя: размерът на разчетните заеми намалява, намаляват и разчетните сметки, а просрочените заеми отново нарастват. Това е така, защото тези разчетни заеми имат характер на временно кредитиране на предприятията
от БНБ за стоково-материални ценности, които са изключени от кредитиране по правила за краткосрочно кредитиране. Следователно, и прихващанията на взаимната задлъжнялост имат временно действие.
Изводът е, че ако БНБ кредитира всички стоково-материални ценности в предприятията, от
една страна ще нараснат редовните заеми срещу стоково-материално покритие, от друга – ще намалеят просрочените заеми, а от трета – ще нараснат разчетните сметки. С други думи, трудности
от липса на кредитни източници не ще има.
Отново стигаме до извода, че банката трябва да ограничава кредитирането само от гледна
точка на въздействието, което трябва да се оказва върху предприятията чрез кредита за ускоряване обръщаемостта на оборотни средства, но не и от липса на кредитни ресурси в достатъчни размери.
***
Активите и пасивите на БНБ, произтичащи от иностранните операции във връзка с вноса и
износа и нестоковите плащания, образуват значителни суми и оказват съществено влияние върху
кредитния план. Степента на това влияние зависи първо от това, дали сумата на вноса превишава
сумата на износа или обратното, и второ – от това, дали сумата на нашите нестокови плащания в
чужбина превишават сумата на нестоковите плащания по иностранните операции в страната, или
обратното.
Пасивните сметки по иностранните операции представляват задълженията на БНБ, произтичащи от внесени стоки и нестокови плащания, извършени за сметка на банката в чужбина, а активните сметки – вземанията на БНБ, произтичащи от изнесени стоки и извършени нестокови плащания от банката за сметка на нейните иностранни кореспонденти.
Ако вносът превиши износа, това означава, че по кредитния план се явяват допълнителни
ресурси за краткосрочното кредитиране. От друга страна, ако внесените стоки се влеят в оборотните фондове на страната, това означава, че банката трябва съответно да увеличи заемите срещу
стоково-материални ценности. Ако обаче внесените стоки се влеят в основните фондове на страната, с тяхната стойност ще бъдат намалени остатъците по републиканския бюджет при банката.
С други думи – съответно на увеличението на ресурсите във връзка с иностранните операции ще
бъдат намалени ресурсите по „Разчети с бюджета“.
Вносът на стоки по дългосрочни кредити от други страни дава друго отражение върху кредитния план. Такъв стоков кредит от една страна ще се яви като ресурс по сметките по иностранни операции, а от друга – като вложение по специалната дебиторна сметка на държавата.
Ако износът превиши вноса, разликата ще се яви като допълнително банково вложение.
Какъв ще бъде източникът на това вложение.
Отговорът зависи от това, дали изнесените стоки са били кредитирани или не от БНБ. На
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нарастването на вложенията по показателя „Разчети по иностранни операции“ при износ на
некредитирани стоки ще съответствува нарастване на ресурсите по „Разчетни сметки“, а при износ на кредитирани стоки – нарастване на разчетните сметки и намаляване на заемите срещу стоково-материални ценности със съответните части от стойността на изнесените стоки.
При износ на стоки със загуба, която се покрива с бюджетни субсидии, ще има намаление
и на ресурса „Разчети с бюджета“. Така например, износът на стоки с търговска себестойност
1.000 лв., с 400 лева загуба, които са били кредитирани от банката със 700 лева, ще се отрази върху кредитния план по следния начин:
Направление на ресурсите
Заеми
Разчети по иностранни операции

Ресурси
- 700
+ 600
- 100

Разчетни сметки
Разчети с бюджета

+ 300
- 400
- 100

Следователно, можем да направим следния извод: превишението на износа над вноса и обратното има значение само за платежния баланс, за укрепването икономиката и финансите на
страната, но не и за свързването на кредитния план на банката.
Наред с това трябва да се има пред вид, че резултатите от вноса и износа могат да бъдат
значително изменени от нестоковите плащания.
***
Отражение върху кредитния план дават и държавните мероприятия, свързани с изпълнението на бюджета на държавата. Така например:
Свръхплановите печалби на предприятията в резултат на преизпълнението на производствената програма, при неизменни други условия, водят към увеличаване на заемите от една страна,
а от друга към увеличаване на остатъците по разчетните им сметки и приходите на бюджета;
Загубите на предприятията поради неизпълнение на производствената програма, при неизменни други условия, намаляват кредитните нужди на предприятията и едновременно – остатъците по разчетите с бюджета;
Намаляването на единните държавни цени на дребно намаляват кредитните нужди на предприятията и остатъците по разчетите с бюджета;
Увеличаване на данъците и сключването на вътрешните държавни заеми водят до нарастване на кредитните нужди поради натрупване на стокови фондове и същевременно – до нарастване
на държавните приходи.
Увеличаването на изкупните цени на селскостопанските произведения от една страна води
към увеличаване на заемите за тяхното кредитиране, а от друга – към намаляване на заемите за
кредитиране на промишлените стоки (в резултат на увеличения стокооборот), към увеличаване
спестяванията в ДСК и държавните приходи и нарастване парите в обръщение.
Отражение върху кредитния план дават също така още редица други фактори. Така например, ограниченията в банковото кредитиране на някои стоково-материални ценности (било поради това, че такива видове не подлежат на кредитиране или че се касае за образувани свръхнормативни натрупвания, непредвидени в плана) пораждат взаимна задлъжнялост между предприятията.
От една страна, тази задлъжнялост намалява редовните заеми, а от друга – води към увеличаване
на просрочените заеми.
Необходимо е отново да обърна внимание върху това, че икономическите явления, които
дават отражение върху кредитния план на БНБ са разгледани не в тяхната сложна и многостранна връзка с всичките показатели по кредитния план, че движението на средствата не е проследявано по всички канали на кръгооборота. Стремил съм се да установя само основната връзка и взаимозависимост и главните канали, по които се движат оборотните средства.
***
Необходимо е да се изясни и въпроса: защо при съществуващата взаимна връзка и обусловеност на ресурсите и банковите вложения, при винаги получаващото се балансово равенство
между тях в хода на изпълнението на кредитния план, при неговото съставяне обикновено се явяват големи разриви между източниците и направлението им.
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Причината е преди всичко в методологията на планирането.
Кредитните заявки, които предприятията представят на банката, са съставени на базата на
техните планове: производствена програма, стокооборот, изкупуване, материално-техническо
снабдяване и т.н. Тези планове в крайна сметка отразяват движението на стоково-материалните
ценности, които се кредитират от банката. Изходящите кредитни лимити се определят в съответствие с наличностите в края на тримесечието, за което се отнася кредитния план. Тези наличности
се образуват от: остатъците в началото на тримесечието, увеличени с прихода и намалени с разхода през тримесечието. Следователно остатъците в края на тримесечието, които се кредитират, зависят не само от прихода и разхода на стоково-материалните ценности по плановете на предприятията, но и от преходните остатъци в началото на тримесечието. Те се определят от централните
управления на предприятията като очаквано изпълнение в края на предшествуващото тримесечие,
в най-добрия случай на базата на отчетни данни за първия месец на тримесечието, т.е. два месеца
по-рано. И понеже отклоненията в изпълнението на плановете на предприятията е обикновено явление, отклонения се получават и във фактическите остатъци на кредитуемите стоково-материални ценности в края на предшествуващото тримесечие в сравнение с очакваното изпълнение.
Част от кредитираните материални ценности се наблюдават от Д[ържавната] П[ланова]
К[омисия] и представените от предприятията сведения за тяхното движение могат да се сверят с
материалните баланси по народностопанския план. Това фактически се прави. Банката обаче кредитира още много стоки и материали, които не се наблюдават от ДПК и следователно не може да
се направи връзка между плановете на предприятията и народностопанския план.
Следователно, може да се допусне, че предприятията в редица случаи дават завишени заявки, което впрочем се потвърждава и от самата практика. Ето защо в кредитните управления на
банката винаги се правят намаления по тези заеми.
Независимо от това, може да се приеме, че по принцип кредитните управления планират кредитите на базата на плановете на предприятията, като в някои случаи използуват и динамиката.
Какво показва обаче изпълнението на кредитния план? Ето и самите данни за последните
четири години относно заемите, които се планират по заявки на предприятията.

План
1953

6.532

1954

7.742

1955

7.865

1956

8.460

I трим.
Изп.
5.903
- 629
7.566
- 176
8.127
+ 263
7.999
- 461

План
7.366
8.467
8.495
8.528

II трим.
Изп.
6.169
- 1.197
7.417
- 1.050
8.257
- 238
7.922
- 606

План
8.357
8.688
8.861
8.382

III трим.
Изп.
7.241
- 1.116
7.790
- 898
8.258
- 603
7.886
- 496

План
7.938
8.517
8.604
8.178

IVтрим.
Изп.
7.571
- 367
7.717
- 800
8.010
- 594
7.411
- 767

Тези данни показват, че само през I-то тримесечие 1955 година изпълнението е превишило
плана с 263 милиона лева. За останалите 15 тримесечия не са били усвоявани от 176 до 1.197 милиона лева. Отклоненията по отделните видове заеми са още по-големи, въпреки че народностопанският план общо взето се изпълнява и преизпълнява. Тези отклонения са резултат главно на
това, че едни предприятия преизпълняват, а други не изпълняват плановете си, на неритмичността в изпълнението на плановете и движението на стоково-материалните ценности.
От друга страна, ресурсите се планират на базата на закономерностите, които са установени по динамиката за редица години и измененията, които ще настъпят в процеса на изпълнението
на народностопанския план за планируемото тримесечие. Така ние планираме остатъците по текущите и разчетните сметки, междуклоновите разчети и другите пасиви. Ресурсите по републиканския бюджет, БИБ, ДСК и ДЗИ установяваме в размер на сумите, които ни се дават от
Министерството на финансите и държавния контрол, БИБ, ДСК и ДЗИ. Но какво е изпълнението
на тези остатъци. Ето и самите данни по тримесечия за последните четири години в процент към
планираните суми:
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Години
1953
1954
1955
1956

Републ. бюджет

БИБ

Част втора

ДСК

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

225
121
141
82

200
108
118
98

131
96
115
94

111
86
76
40

90
1797
170
437

202
76
2837
142

138
131
600
153

152
331
197
188

88
24
139
111

88
95
104
79

89
74
81
98

18
96
101
104

Тази таблица ни показва съвсем убедително колко големи отклонения се получават в изпълнението на плана по основните банкови ресурси и главно по държавния бюджет.
В потвърждение на това ще приведа най-пресния пример: в кредитния план за I-то тримесечие 1957 г. е предвидено превишение по приходите над разходите по републиканския бюджет в
размер на 300 милиона лева. Към края на тримесечието, във връзка с преценката за очакваното изпълнение към 31 март т.г. др. Миньо Стоянов ми заяви, че размерът на превишението ще остане
300 милиона лева, но заедно [с] неизползуваните от БИБ средства за финансиране на капиталните вложения. Изпълнението обаче показва 517 милиона лева превишение по сметката на бюджета,
плюс 383 милиона лева на БИБ при план 210 милиона лева (в т.ч. са и средствата на самата БИБ,
но техният размер е сравнително незначителен).
Очевидно е, че при съществуващото различие в методите на планиране на ресурсите и кредитите за краткосрочно кредитиране неминуемо ще се явяват разриви, които по един или друг начин трябва да бъдат ликвидирани.
Разбира се, базата за планиране на източниците и кредитите не може да бъде друга освен
народностопанския план и установените закономерности в движението на оборотните средства по
динамиката. Все пак обаче необходимо е предварително да се изяснят по принцип следните въпроси: 1) трябва ли планираните кредити и ресурсите да бъдат в пълно съответствие с размерите, произтичащи от стопроцентовото и ритмично изпълнение плановете на предприятията или може да се
правят корекции поради неизбежните отклонения в изпълнението на плановете на базата на закономерностите в ползуването на кредитите и 2) можем ли ние да коригираме остатъците, които ни
се дават от ДСК и Министерството на финансите и държавния контрол.
Но за свързването на кредитния план играят значителна роля кредитният резерв и просрочените заеми.
За задоволяване на допълнително възникналите нужди от краткосрочни кредити поради
предсрочен внос на суровини и материали, разширяване на производствената програма по правителствени решения, временни финансови затруднения на предприятията и др. п. – възприето е в
кредитния план да се предвижда кредитен резерв. Всяко разрешаване на заеми от кредитния резерв е свързано с поява на нов кредитен ресурс или неусвояване на заеми от друго предприятие.
Следователно, в първия случай с разрешаването на заеми от кредитния резерв се увеличава общата сума на ползуваните заеми. Във втория случай това не се получава, защото разрешаването на
заема не се различава по същество от разместването на лимити. Очевидно, частта от кредитния резерв, която се използува за заеми от втория случай увеличава при планирането общата сума на заемите и предизвиква търсенето на допълнителни ресурси без нужда.
При балансирането на кредитния план особена е ролята и на просрочените заеми. Тяхното
появяване в хода на изпълнението на кредитния план не променя съществуващото до този момент
положение, тъй като с всяка сума, отнесена като просрочен заем, се намалява някой от другите
видове редовни заеми. При съставянето на плана обаче е било предвидено тези заеми да бъдат изплатени. Какво би било положението, ако те биха били платени и не се явяваше необходимостта
да бъдат отнесени в просрочие. От една страна – сумата на заемите би се намалила, а от друга –
биха намаляли ресурсите – респ. остатъците по разчетните сметки. Следователно, появата на
просрочените заеми задържа по-големия размер на сумата на заемите и същевременно – на ресурсите. При съставянето на кредитния план обаче размерът на ресурсите по принцип се установява
без оглед на тези положения.
С други думи, явява се следното положение: размерът на ресурсите по кредитния план се
определя на основата на изпълнението на народностопанския план за дадено тримесечие. На този

3. Кредитна дейност

Кредитиране

191

размер на ресурсите, естествено е да съответствува сумата на онези кредити, които ще бъдат използувани за изпълнението на народностопанския план без каквото и да е отклонение. В направлението на ресурсите обаче фигурират наред с редовните и просрочените заеми, а също така и
кредитен резерв, с оглед задоволяването на нужди, произтичащи от неизпълнението или преизпълнението плановете на някои предприятия, предсрочен внос или износ, нереализиран износ и т.н.
Но както се каза вече, доколкото появата на просрочените заеми и използуването на кредитния резерв биха увеличили общата сума на кредитните вложения, пораждат се и съответните допълнителни ресурси.
Изниква въпросът: следва ли да се планират просрочените заеми и да се предвижда кредитен резерв. Ако следва, по какъв начин ще се постигне балансирането на кредитния план.
Изясняването на този въпрос е свързано и със следния въпрос: може ли банката да превишава общата сума на заемите, утвърдена от Министерския съвет с кредитния план.
Ако ресурсите по кредитния план и краткосрочните кредити се определят в пълно съответствие с показателите по народностопанския план, без оглед на едно реално изпълнение на кредитния план в резултат на неизбежните отклонения в изпълнението на плановете на отделните предприятия, по моя преценка не следва да се планират просрочени заеми. Просрочените заеми се явяват в резултат на тези отклонения и доколкото те биха били причина за превишаване общата сума
на заемите, утвърдена от Министерския съвет, както вече поясних, ще се породят и съответните
източници. При такъв метод на планиране аз считам, че общата сума на заемите, утвърдена от Министерския съвет, може да бъде превишавана. Ако се приеме обаче, че тази сума не може да бъде
превишавана, следва да се установи друг метод на планиране: кредитите и ресурсите да се определят на базата на плановете на предприятията със съответен коректив в резултат на отклоненията в
изпълнението на плановете, за което може да се използува динамиката. В такъв случай трябва да
се планират и суми за просрочени заеми.
Моето становище по тези въпроси е, че заемите и ресурсите трябва да се планират в съответствие с показателите по народностопанския план, без оглед на отклоненията, които се явяват в
неговото изпълнение от отделните предприятия, че не следва да се планират просрочени заеми и
че банката може да превишава общата сума на заемите, утвърдена от Министерския съвет. При такъв метод на планиране отклоненията в изпълнението на кредитния план – превишение на заемите или неусвояване на част от кредитите ще се обясняват с отклоненията в изпълнението на плановете на предприятията и кредитният план ще може да се ползува много по-рационално в икономическата работа на банката.
За своевременно задоволяване на нововъзникнали – непредвидени в плана кредитни нужди
на предприятията, считам за целесъобразно да продължаваме да предвиждаме кредитен резерв в
размер на около 50 милиона лева, тъй като задоволяването на нововъзникнали нужди на предприятията чрез разместване на лимити е доста затруднено през първата половина на тримесечието.
Със сумата на кредитния резерв обаче не е правилно да надуваме отделните видове ресурси. Кредитният резерв се предвижда за задоволяване на непредвидени нужди, които щом не се знаят по време на планирането, не може да се предвиди и къде биха се явили допълнителните ресурси. Ето защо, по-правилно би било да се установи нов показател в раздела за ресурсите на кредитния план – „Допълнителни ресурси по кредитния резерв“, който да съответствува на кредитния резерв в раздела за направлението на ресурсите.
Моля ви, другарю Началник, изразените в настоящия доклад мисли върху основните въпроси на кредитния план да бъдат разгледани и се вземе отношение по тях, с оглед на практическата ни работа по кредитното планиране.
София, 16 април 1957 г.
СТ. ИКОНОМИСТ: Г. Димов
[Върху протокола – надпис:]
В определения срок др. Димов преработи доклада по дадените му указания и направи изказвания.
На 26.VI. доклада преработен бе предаден на др. Председател на БНБ.
Предложението е изготвено и разгледано от ЦУ на 30.V.1957 г.

ЦДА, ф. 132, оп. 18, а.е. 1, л. 1–34. Оригинал. Машинопис.
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Част втора

№ 269
ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯТА,
КОИТО СА В СИСТЕМНО ПРОСРОЧИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ КЪМ БАНКАТА, ДА НЕ
БЪДАТ ЛИШАВАНИ ОТ ПОЛЗВАНЕ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИ ЗАЕМИ
София, 7 декември 1957 г.

ПРОТОКОЛ № 53
Заседание на 7 декември 1957 година
Заседават: ВЕЛА ЛУКАНОВА, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, МИХАИЛ ВЕЛЬОВ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, ЛЮБЕН ТОДОРИНОВ, РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ
Отсъствуват: ПЕТЪР Г. ПОПОВ
Присъствуват: Александър Велков, управител на Стал. р. б. клон, Христо Михов, управител на Благ. р. б. клон, Л. Манолов, Г. Петров, П. Петков, Ас. Велинов, Ж. Проданов, Ек. Поповска, Добра Донова, Т. Мицев, Ивайло Николов
Заседанието се откри на 8 часа

Дневен ред:
[...]
2. Изслушване информация от управление „Промишлен кредит“, относно лишаване от правото да ползуват разплащателни заеми предприятия, които са в систематическо просрочие към
банката.
[...]
По точка 2.
Централното управление на банката, след като разгледа информацията на др. Боян Василев, началник на управление „Промишлен кредит“, относно лишаване от правото да ползуват разплащателни заеми предприятия, които са в систематическо просрочие към банката и след като взе
пред вид характера на заемите срещу платежни документи,
взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Да не се лишават предприятията от правото да ползуват разплащателни заеми, тъй като
това ще доведе до големи и тежки последствия за народното стопанство, а да се съсредоточи цялото внимание върху разкриване и ликвидиране причините, предизвикали просрочията.
София, 7 декември 1957 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: В. Луканова
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: Н. Шуманов
ПРИЛОЖЕНИЕ: по т. т. 1 и 2 – два доклада
ЦДА, ф. 132, оп. 18, а.е. 3, л. 440. Оригинал. Машинопис.
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№ 270
ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ СИСТЕМНОТО ИЗПАДАНЕ ВЪВ ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ НА
ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ В СОФИЯ, ПЛОВДИВ И ГОРНА ОРЯХОВИЦА
София, 17 януари 1958 г.

ПРОТОКОЛ № 6
Заседание на 17 януари 1958 година
Заседават: ВЕЛА ЛУКАНОВА, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, МИХАИЛ ВЕЛЬОВ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, ПЕТЪР Г. ПОПОВ, ЛЮБЕН ТОДОРИНОВ, РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ
Отсъствуват: –
Присъствуват: Боян Василев и Желяз Проданов
Заседанието се откри в 14.30 часа.

Дневен ред:
1. Разглеждане доклад относно причините, поради които ж.п. управления София, Пловдив
и Горна Оряховица изпадат систематически във финансови затруднения.
Докладва Боян Василев.
[...]
По точка 1.
Централното управление, след като изслуша доклада на др. Боян Василев за причините, поради които ж. п. управления София, Пловдив и Горна Оряховица изпадат систематически във финансови затруднения и след като обсъдиха някои въпроси относно вземане на мерки за подобряване на работата им,
взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Възлага се на заместник-председателя др. Г. Терзиев да свика представители на Министерството на транспорта и съобщенията, на които да съобщи становището на Централното управление, че то не е съгласно да се отпуснат на горните управления временни платежни заеми и че
Министерството следва да внесе в Министерския съвет съответно предложение, с което да иска:
– да се нареди на Българска народна банка да кредитира с временни платежни заеми ж.п.
управления в София, Пловдив и Горна Оряховица до 1 юли 1958 г.;
– Министерството на финансите и държавния контрол при разглеждане на годишните баланси и отчети на министерствата да направи разместване на оборотните средства на същите и
снабди ж. п. управления с необходимите средства за извършване на цялостната им дейност.
[...]
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: В. Луканова
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: Н. Шуманов
Приложение:
ЦДА, ф. 132, оп. 19, а.е. 1, л. 92–93.Оригинал. Машинопис.
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№ 271
ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С ПРИЛОЖЕНА ЗАПОВЕД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА
ФИНАНСИТЕ И ДЪРЖАВНИЯ КОНТРОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНАТА В БНБ РЕВИЗИЯ И С РЕШЕНИЕ
ВЪВ ВРЪЗКА С НАПРАВЕНИТЕ В ТАЗИ ЗАПОВЕД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
София, 2 април 1958 г.

ПРОТОКОЛ № 15
Заседание на 2 април 1958 година
Заседават: ВЕЛА ЛУКАНОВА, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, МИХАИЛ ВЕЛЬОВ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, ПЕТЪР Г. ПОПОВ, ЛЮБЕН ТОДОРИНОВ, РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ
Отсъствуват: –
Присъствуват: Л. Манолов, Б. Василев, Тр. Дончев, Й. Наков, д-р К. Попов, Ив. Върбанов,
Д. Бучков; по т. 1 – д-р Цонев от МФДК и Ил. Симеонов от отдел „Зем. Кредит и доставки“; по т.
5 – Н. Месечков
Заседанието се откри в 9 часа.

Дневен ред:
2. Разглеждане заповед № I-23-24.III.1958 година на Министъра на финансите и държавния контрол във връзка с извършената ревизия от Държавния контрол на Българска народна банка.
Докладва В. Луканова
[...]
По точка 2.
Централното управление на банката, след като разгледа обстойно и обсъди точка по точка
заповед № I-23-24.III.1958 година на Министъра на финансите и държавния контрол във връзка с
извършената ревизия от Държавния контрол на Българска народна банка,
взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Възлага се на заместник-председателя др. Г. Терзиев да изготви писмо до Министъра на
финансите и държавния контрол, в което да изложи, че:
– Централното управление на банката е очаквало проектът на заповедта във връзка с ревизията на Българска народна банка да бъде обсъден в колегиума на Министерството на финансите
и държавния контрол, както е било съобщено от др. Министър при съвместното обсъждане на ревизията;
– Точка 2 на заповедта е неизпълнима в тоя и вид както е дадена, като се дадат обширни
обяснения защо това е така и какво нейното изпълнение ще означава за народното стопанство;
– Българската народна банка не е в състояние да дава два пъти в годината отчетност на Министерството на финансите и държавния контрол за свръхнормативните запаси. Ако Министерството настоява за получаването на такава отчетност, следва да влезе във връзка с Централното
статистическо управление за установяване на такава отчетност за търговските организации;
– Съгласно Устава на Българска народна банка, Централното управление счита, че не е целесъобразно председателят на банката да поеме лично ръководството на Ревизионното управление;
Проектът на писмото до Министъра на финансите и държавния контрол да се разгледа от
Централното управление.
2. Изпълнението на т. 3 от заповедта се възлага на др. П. Г. Попов, който да спазва строго
определения срок.
3. Централното управление задължава другарите Р. Чубриев, Л. Манолов, Б. Василев, Тр.
Дончев и П. Г. Попов комплексните бригади, които слизат по места в банковите клонове, да обръ-
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щат особено внимание на качеството на касовото планиране и на планирането по кредитите, по
които заявките се дават от долу.
4. Възлага се на др. П. Г. Попов в едноседмичен срок след разглеждане от Централното управление на документа, изработен въз основа на получените данни и предложения от банковите
клонове по необезпечеността на банковите заеми, да състави информация до Министерството на
финансите и държавния контрол за получените резултати.
5. По ал. III на т. 7 от заповедта задължават се др. Г. Терзиев и началниците на кредитните
управления да вземат на отчет, по своя преценка, най-изоставащите и най-затруднените финансово предприятия, на които да оказват помощ допълнително към мероприятията, които провеждат
клоновете, с висшестоящите организации и министерства.
6. Във връзка с изпълнението на ал. I от т. 8 възлага се на другарите Л. Тодоринов, А. Георгиев и П. Г. Попов в седмичен срок да поискат от 20 банкови клона, които работят добре и се
задълбочават в работата си, да направят предложения за подобрение и опростяване на формите и
техниката на цялата банкова дейност.
По ал. II на т. 8 – проектът за изменение начина на кредитиране на търговията да се постави за разглеждане в Централното управление до края на м. април.
7. Изпълнението на т. 9 се възлага на другарите Георги Терзиев и Любомир Манолов, които да проведат редица консултации с ръководството на ЦКС, в резултат на което да се изработи
съвместен документ между банката и ЦКС, който да бъде даден за изпълнение както от органите
на ЦКС, така и от органите на Българската народна банка.
8. По ал. II на т.11 – възлага се на Планово-икономическото управление да разработи проект на предложение по използуването на прехвърлените надбавки в разплащателните сметки на
предприятията и организациите.
9. По т. 12 – Възлага се на др. Л. Тодоринов и Трифон Дончев да разработят проект за функциите на финансовите отдели, отделите „Селско стопанство“ и банките по въпроса за изчисляването и прехвърлянето на средствата по фонда за пенсиониране на земеделските стопани-кооператори.
Срок – 10 дена
10. По т. 13 – Възлага се на началниците на кредитните управления, Планово-икономическо управление и отдел „Иностранни операции“ да въведат ред и систематизация в материята по
провеждания от банката контрол чрез лева, особено по по-главните предприети мерки в областта
на подобряване финансовата и производствена дейност на предприятията.
11. По т. 14 – Възлага се на Началника на отдел „Личен състав“ незабавно да изготви писмо, с което да информира Министерството на финансите и държавния контрол за плана за повдигане квалификацията на банковите служители през 1958 година, към повеждането на който е пристъпено, като изложи съображенията на Централното управление за установяване именно на такъв
план.
12. По т. 16 – Възлага се на др. Л. Тодоринов да съобрази Инструкцията за счетоводнооперативната техника, респ. онази част от нея, която урежда въпросите за материално-техническото снабдяване с указанията на Министерството на финансите и държавния контрол.
Закупуването на материали да се извършва в пределите на бюджетния кредит при строго
спазване на разпределението по параграфи.
Централното управление да бъде информирано за проекта за ликвидацията и разпределението на наличните материали и ценности, след което да бъде информирано и Министерството на
финансите и държавния контрол за изпълнението на т. 16.
13. Изпълнението на т. 18 се възлага на Главния ревизор, като изпращането на материалите се съпровожда от писмо, основано изцяло върху заповедта на Министъра на финансите и държавния контрол.
Срок – една седмица
[...]
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СУ НА БНБ: В. Луканова
СЕКРЕТАР НА СУ НА БНБ: Н. Шуманов
ПРИЛОЖЕНИЕ:
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[Върху документа срещу точка 6:] Пуснато е циркулярно писмо 2358 до 25 банков клон.
[Върху документа резолюция срещу точка 9:] Изготвено е централно окръжно, което ще се разгледа
в най-близкото заседание на... упр.
[Върху документа срещу точка 11:] Писмото е изготвено, др. Върбанов ще го докладва лично.
[Върху документа срещу точка 13:] Писмото е предадено на... Терзиев 4.IV – понеделник и върнато...
др. Георгиев... преработка.

ЗАПОВЕД
№ V-23–24.III.1958 год.
В заседанието на колегиума при Министерството на финансите и държавния контрол, състояло се на 5 март 1958 г., се обсъдиха резултатите от извършената ревизия на Българска народна банка. Констатира се, че наред с постигнатите някои положителни резултати, в работата на
банката по изпълнение на основните є задачи са допуснати редица сериозни слабости и нарушения, вследствие на което въздействието на контрола чрез лева върху дейността на предприятията
и стопанските организации е слабо.
Ръководството на Българската народна банка е допуснало през деветмесечието на 1957 г.
систематически да бъдат превишавани в значителен размер утвърдените от Министерския съвет
кредитни планове, за I тримесечие с 628.100.000 лв., за II-то – с 426.400.000 лв. и за III-то – с
50.200.000 лв., което се дължи на отпуснатите в повече редовни заеми, систематическото превишаване на планираните кредити за просрочени заеми, на неправилно отпуснати временни платежни
заеми и др. Всичко това е оказвало неблагоприятно влияние върху паричното обращение. За тези
превишения не е искано разрешение от Министерския съвет, нито пък същият е бил уведомяван.
Недостатъчно е било въздействието на БНБ за намаляване на свръхнормативните запаси
от стоково-материални ценности, особено за ликвидирането на залежалите, демодирани и дефектни стоки. В това отношение банковите органи много слабо са използували дадените им права, съществувала е боязън към по-смели решения, не е подхождано диференцирано към лошо работещите предприятия. Налаганите в редки случаи санкции не винаги са довеждани до край.
Големи са размерите на просрочените заеми и взаимната дебиторска задлъжнялост на предприятията, в резултат на което сa обездвижени значителни банкови и оборотни средства на предприятията. Действеността на мерките на БНБ за подобряване финансовото състояние на предприятията е била незадоволителна. Банковите органи слабо са изучавали икономиката на предприятията, което се дължи и на недостатъчната им икономическа подготовка.
Не се анализират данните за разкритата необезпеченост на заемите, вследствие на което
предприеманите мерки не са давали очакваните резултати.
На незадоволително ниво e плановата работа на банката, особено в банковите клонове, поради което са допуснати сериозни слабости по съставянето на тримесечните кредитни и касови
планове.
Констатирани са сериозни слабости и нарушения при упражнявания предварителен и последващ контрол при отпускане и изразходване на средства по фонд работна заплата.
Въпреки извършената преди 2–3 години проверка и дадените във връзка с нея разпореждания
за строго съблюдаване на поредността на плащанията и за правилното и своевременно събиране на
държавните приходи, констатирани са редица случаи на неизпълнение на тези нареждания, което е
довеждало до несвоевременно внасяне на приходите в републиканския и местните бюджети.
Ръководството и контролът от страна на Централното управление върху банковите клонове за отстраняване на съществуващите в тях слабости са били недостатъчни. То не е оказвало достатъчна помощ на банковите клонове при изпълнението на основните задачи, не е подхождало диференцирано с оглед състоянието на работата в тях и не е предприемало специални мерки за изоставащите клонове.
В това отношение не е имало съгласуваност на отделните управления и отдели при Цент-
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ралното управление. Недостатъчно са били използувани резултатите от извършените ревизии от
ВФСК.
Проверката на изпълнението на дадените указания и разпореждания е слаба. Тя не е станала постоянен метод на работа в системата на банката.
Деловата квалификация и общата икономическа и финансова култура на банковите органи
и особено на инспекторите по кредита не е на равнището на поставените им задачи.
За отстраняване на допуснатите слабости и нарушения и за цялостно подобряване на работата на банката,
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Обръщам внимание на председателя на Българска народна банка – др. Вела Луканова, за
допуснатите превишения на кредитния план и други съществени слабости в работата на Централното управление на банката и особено в банковите клонове, в резултат на които въздействието на
банката върху дейността на предприятията и стопанските организации по пътя на контрола чрез
лева е принизено.
2. Задължавам председателя на Българска народна банка строго да съблюдава утвърдените
от Министерския съвет тримесечни кредитни планове, като осигури постоянен контрол в процеса
на изпълнението им. Задоволяването на възникналите допълнително нужди от средства за някои
предприятия да става преди всичко чрез разкриване и мобилизиране вътрешните резерви на предприятията и организациите, чрез използуване на кредитния резерв и чрез разместване на утвърдените кредити между министерствата и ведомствата. Когато възникналите нужди не могат да бъдат
задоволени по този път, въпросът да се поставя пред Министерския съвет.
3. В месечен срок след изтичане на всяко тримесечие отчетите за изпълнението на тримесечните кредитни и касови планове, заедно с необходимите анализи да се изпращат на Държавната планова комисия и Министерството на финансите и държавния контрол.
4. Председателят на Българска народна банка да проведе мероприятия за решително подобряване на плановата работа в Централното управление и банковите клонове, напълно обвързвани
с показателите на народностопанския план, производствено-финансовите и търговски планове на
предприятията и стопанските организации, съобразени с динамиката на изпълнението им за предходните отчетни периоди и допринасящи за разкриване и мобилизиране на вътрешните резерви.
При изработване на касовите планове банковите органи по места да издирват и обхващат
всички парични постъпления, като се обърне особено внимание на търговските приходи и постъпления по сметките на ТКЗС.
5. Разрешаването на банковите заеми да става въз основа на задълбочено проучване нуждите на предприятията и организациите от заемни средства и наличието на необходимите условия
за отпускането им, като при нужда да се проверява на място количеството и качеството на служещите за обезпечение стоково-материални ценности.
Да се осигури ефикасен контрол по правилното отпущане на временните платежни заеми.
6. Председателят на Българска народна банка да осигури задълбочено изучаване и анализиране на данните по разкритата от клоновете необезпеченост на банковите заеми, като се издирват
причините за действителната необезпеченост и се вземат своевременни мерки за отстраняването
им и за недопускане ползуването на заеми без обезпечение.
7. Председателят на Б[ългарска] Н[ародна] банка да осигури контрол върху работата на
банковите органи по ликвидирането и намаляването на свръхнормативните запаси и особено на
залежалите, демодирани, дефектни и негодни стоки, като се следи за срочното и цялостното изпълнение на набелязаните мероприятия за ликвидирането на тези стоки.
Когато причината за неликвидирането на тези запаси стоят извън предприятията и организациите, да настоява пред висшестоящите организации за набелязване конкретни мерки за тяхното ликвидиране, като при нужда прави предложение по установения ред за внасяне на въпроса в
Министерския съвет.
Същият да осигури своевременно разкриване на причините за изпадане във финансово затруднение на предприятията и организациите, които изпадат в системно просрочие към банката и
доставчиците, като им се оказва въздействие за подобряване на тяхната работа. За състоянието н
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свръхнормативните запаси, просрочените заеми и взаимната дибиторска задлъжнялост Б[ългарска] Н[ародна] банка да дава информация пред ръководството на Министверството на финансите
и държавния контрол всяко шестмесечие.
8. С оглед на досегашния опит от пробното приложение на Инструкцията за кредитиране на
предприятията и стопанските организации, опита на банковите институти в СССР и народнодемократичните страни и препоръките на министерствата и ведомствата, до края на м. юли 1958 г. да
се направят необходимите подобрения и опростяване на формите и техниката на кредитирането.
Да се подобри начинът на кредитиране на търговските организации, с оглед по-правилното
им задоволяване със заемни средства, съобразно действителните им нужди, за да не се допуска
натрупване на свръхнормативни запаси и се осигури по-ефикасен и действен контрол върху тяхната дейност по пътя на кредита.
9. Председателят на Б[ългарска] Н[ародна] банка в срок от 2 месеца да разработи мероприятия и да даде специални указания за активно въздействие на банковите органи върху кооперациите от системата на ЦКС за увеличаване собствените оборотни средства на кооперативните организации, съгласно съвместното споразумение между Министерството на финансите и държавния
контрол, ЦКС и БНБ.
10. Да се засили контролът по изпълнението на касовите планове, като се правят системни
проверки в търговските организации за предотвратяване отклоняването на стоки от стоковия фонд
за населението за ведомствени нужди, извършването на незаконни продажби на стоки от селкоопите на градските търговски организации и др. и се следи за правилното отчитане на стокооборота.
Да се вземат мерки за затягане на касовата и платежна дисциплина, като редовно се извършват проверки в предприятията, учрежденията, организациите и особено в селкоопите и ТКЗС по
срочното внасяне на постъпленията, спазването на касовите норми, отпускането на авансите и
срочното им отчитане от подотчетните лица и др.
11. Да се осигури изпълнението на издадените от банката заповеди относно касовото изпълнение на Републиканския и местните бюджети, като се търси най-строга отговорност от банковите органи, които не спазват установената поредност за плащанията.
Заместник-министърът Георги Манев и председателят на Б[ългарска] Н[ародна] банка в
месечен срок да проучат въпроса за правилното използуване на прехвърлените надбавки по разчетните сметки на предприятията и организациите и направят съответно предложение.
12. В месечен срок зам.-министърът Кирил Несторов и председателят на Б[ългарска]
Н[ародна] банка, съвместно с представител на Министерство на земеделието и горите да уточнят
задачите на банковите клонове и финансовите отдели относно контрола по правилното начисляване и събиране на вноските по фонда за пенсиониране на земеделските стопани – кооператори. В
същия срок съгласувано с Министерството на земеделието и горите да излезат с предложение за
начина на определяне на цените, по които да се остойностяват раздаваните като натурално възнаграждение на кооператорите произведения, за които няма определени изкупни цени.
13. Председателят на Б[ългарска] Н[ародна] банка да вземе мерки за решително повишаване ефикасността на контрола чрез лева, като се задълбочат и разнообразят формите за въздействие върху работата на предприятията и стопанските организации. Икономическата работа на банковите органи по места да се подобри, като се извършват по-задълбочени проверки и анализи на
отчетните и други данни по изпълнението на производствено-финансовите и търговски планове за
разкриване слабостите и причините за тяхното неизпълнение. Управителите на клоновете съвместно с ръководителите на финансово затруднените предприятия, да разработват конкретни и срочни мероприятия и се следи за тяхното изпълнение докрай, като при нужда своевременно се сигнализира пред висшостоящите организации и партийните органи по места.
14. В двумесечен срок да се разработи цялостен план за повишаване икономическите познания и деловата квалификация на всички банкови служители, в който да се предвиди провеждане
на семинари, изготвяне от Централното управление на писмени лекции и изпращането им на банковите клонове за разучаване и др.
Да се обърне особено внимание за повишаване квалификацията на ръководните кадри и инспекторите по кредита.
15. Да се подобри ръководството и контрола от страна на Централното управление на бан-
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ката върху работата на клоновата мрежа за оказване на навременна и ефикасна помощ при провеждане на задачите на банката, като се осъществи пълна координация между управленията и отделите при Централното управление на банката и се внедри проверката на изпълнението на дадените указания като постоянен метод на работа.
16. Председателят на БНБ да преустанови порочната практика на презапасяване с разни
канцеларски материали и инвентарни предмети, като в срок от един месец направи предложение за
ликвидиране на натрупаните запаси от такива материали и съответно намаляване на кредитите по
бюджета на банката за 1958 г.
17. Ръководството на Ревизионното управление при Б[ългарска] Н[ародна] банка да се поеме лично от председателя, за да може да следи цялостната работа на банката.
18. Резултатите от извършените ревизии на банковите клонове от Държавния контрол съвместно с ВФСК, да се направят достояние на останалите клонове, с оглед да се вземат съответните мерки и от тях за отстраняване на съществуващите в тях слабости.
За проведените мероприятия по настоящата заповед и постигнатите резултати председателят на Б[ългарска] Н[ародна] банка до края на м. септември 1958 г. да внесе доклад в колегиума на
Министерството на финансите и държавния контрол
, Министър: [- - -]
[Върху документа – надписи:]
С писмо № 5291 и 5201 и 5231 от 2.X.[1]958 год. е съобщено на МФ
Министър: Лазаров
Др. Велинов. Да се прочете. В четвъртък ще обсъждаме. [- - -] 29.III.[19]58 г.

ЦДА, ф. 132, оп. 19, а.е. 1, л. 310–313, 316–318. Оригинал. Машинопис.

№ 272
ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД, СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕЖКИ ОТ
ОБСЪЖДАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СЪБИРАЕМОСТТА НА БАНКОВИТЕ ЗАЕМИ
София, 21 май 1958 г.

ПРОТОКОЛ № 22
Заседание на 21 май 1958 година
Заседават: ВЕЛА ЛУКАНОВА, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, МИХАИЛ ВЕЛЬОВ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, ПЕТЪР Г. ПОПОВ, ЛЮБЕН ТОДОРИНОВ, РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ
Отсъствуват: –
Присъствуват: Драган Илиев от ЦК на БКП, Л. Манолов, Б. Василев, д-р К. Попов, Ст.
Марков, Ж. Проданов, по т. 14 – М. Цветански, Петров, Динев; по т. 15 – Цветков и Павлов; по т.
16 – Хр. Михов, К. Славчев, Кр. Попов;
Заседанието се откри в 9 часа и 14.30 часа

Дневен ред:
1. Разглеждане доклад относно събираемостта на банковите заеми. Докладва П. Г. Попов
[...]
По точка 1.
Централното управление на банката, след като разгледа доклада относно събираемостта на
банковите заеми и след останалите изказвания и направените предложения,
взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Задължава се Планово-икономическо управление да изготви проекто-предложение за
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Централното управление за въвеждане на годишните отчети на банковите клонове. В проектопредложението да бъде дадена структурата на годишните отчети и приложенията към тях.
Срок за изготвяне на предложението – 31 юли 1958 година.
[...]
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: В. Луканова
за СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: П. Писаров
ПРИЛОЖЕНИЕ: по т. 1 до 19 вкл. и стенографски бележки.

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕЖКИ
от заседанието на Централното у[правле]ние на 21 май 1958 година – 9 часа
По точка 14.
др. Ангел ГЕОРГИЕВ: (чете доклада относно резултатите от извършената пълна документална ревизия на банковия клон в гр. Стара Загора).
др. В. Луканова: Кой ще се изкаже пръв?
др. Михо ЦВЕТАНСКИ, управител на банковия клон в гр. Стара Загора: Другарко Председател, другари, аз чух краткия доклад на др. Главен ревизор за извършената ревизия в нашия банков клон. Действително нашият колектив се е стремел да работи без грешка. Такова обещание сме
поели и сме се стремели и продължаваме да се стремим да направим от нашия клон образцов клон.
Това е записано и в протоколите на нашата профорганизация. Но е видно, че сме допускали известни слабости в нашата работа.
По отношение на кредитирането наред с постиженията, със стремежа да прилагаме правилно новата инструкция по кредитирането и всички документи и нормативни актове, допълващи я,
все пак вижда се, че сме допускали известни слабости.
По сведение № 835 в РКС старши инспекторът е допускал слабости, въпреки че се правят
проверки на място.
др. В. Луканова: Да се говори по акта, когато нещо се оспорва, а да се говори по метода и
сила на работа.
др. М. Цветански: Може да се сметне нескромно, но нашата ревизия не е лоша. Слабостите не са такива, които няма ние да ги изправим, особено при проверката на сведение 835 при кредитиране на транзитните стоки и т.н. По отношение на малката механизация вярно, че ние сме се
предоверили на БИБ и т.н. Тези слабости действително са такива, но не са неотстраними. С един
замах ще ги отстраним. И в миналото не сме повтаряли грешки, които са констатирани. Други сме
допускали, но тези, които са ни посочвани, не сме допускали. Материята по кредитирането е нова
материя, сложна материя. Никой не е посетил клона ни след въвеждане на новата инструкция. В
другите клонове ходеха. Това не ни оправдава. Аз обещавам обаче, че в много късо време ние сме
ги отстранили. Трябва да уведомя Централното управление, че още в процеса на ревизията сме отстранили тези грешки, те не съществуват. Ние извършихме обследване на РКС, изнесохме слабостите пред тях, пред Съвета и пред Комитета. Там са основните слабости досежно кредитирането.
Залежалите стоки е много сериозен проблем и управлението с окръжно № 87 от 31 декември излезе с указания. Сега с окръжно 35 се казва, че до 30 юни ще се изключват онези стоки, които нямат качества на търговска стока.
За просрочието е верна констатацията на ревизията, че сме дали широко приложение на
ежедневната регулация, като сме смятали, че не сме вършили престъпление. Този начин вече не
съществува след ревизията. Ако не сме прилагали ежедневната регулация, процентът ни щеше да
стигне три цяло и нещо.
др. В. ЛУКАНОВА: Съзнателно ли правите тези регулации да намалите процента?
др. М. ЦВЕТАНСКИ: Не, другарко Председател. Имаме писмо, че по искане на предприятието можем да въвеждаме ежедневна регулация.
др. В. ЛУКАНОВА: Като система ли?
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др. М. ЦВЕТАНСКИ: Никъде в писмото не се казва, че по изключение можем да въведем
ежедневна регулация.
По отношение на касовия план не е имало тримесечие да не сме изпълнили емисионния резултат. Връзките с Окол[ийския] комитет, с партийните органи, съвместната ни работа помогна,
но въпреки това известни отклонения по параграфите сме допускали, не сме стигнали на идеалното положение, но се стремим и ще докажем, че имаме сили и в това отношение да подобрим още
повече работата.
По отношение на контрола по фонда работна заплата само две думи ще кажа. От контрола
по фонда работна заплата личи, че преразходите – докато през минали години преди ревизионния
период – са били за държавните предприятия 2,1, спадат през този период на 1,3, за ТПК – на 1,2,
докато икономиите от 5,3 за миналия период, се увеличават на 7,2. Това е резултат на нашата икономическа работа в борбата за икономическо разходване на фонда работна заплата.
По Наредбата за плащанията действително тези слабости сме ги допуснали. Считам, че др.
счетоводител ще вземе отношение по тях.
По счетоводството – също.
Други неща си бях отбелязал с цифри по кредитирането.
Нямам отговор по някои въпроси.
др. В. ЛУКАНОВА: По кои въпроси нямате отговор и към кое управление са отправени?
др. М. ЦВЕТАНСКИ: От „Търговски кредит“ – за „Петрол“ и за някои други предприятия
във връзка с кредитирането.
По конкретните обвинения срещу мене: по отношение на счетоводните експертизи виноват,
обаче аз не съм считал, че върша престъпление. След идването ми в Стара Загора във връзка с едно съвместно окръжно, с оглед на бързото придвижване на делата за начети. Привлякоха ме за вещо лице, въпреки моето упорство. Казаха ни, че и нашите другари трябва да бъдат сътрудници на
съда. Вършел съм тази работа, когато не съм успявал да се отърва. Пет смъртни присъди се произнесоха. Нощно време съм вършел работа, само за явяване в съда съм отсъствувал – въпрос на
часове. Аз съм дал точно сведение за моето отсъствие. Аз никога не отсъствувам 5 минути, без да
се обадя на моя заместник. Не може да става дума за 30 дена отсъствие, най-много да са десет. Аз
имам да ползувам 6 дена отпуска и тази година няма да ползувам отпуска. От някои дела съм научил много неща. Споделихме с инспекторите, вземахме курс, обследвахме съюза в тази област.
Тук съм виноват, но не съм смятал, че съм вършел престъпление.
др. А. ГЕОРГИЕВ: Става дума, че си получил възнаграждение. Това е нарушение.
др. М. ЦВЕТАНСКИ: Нощно време съм работил. Без изключение всички вещи лица са
служители. Нощното време го обръщаме в дни, за да ни се плати възнаграждение.
По отношение обвинението за грубо държане към служителите. Аз съм взискателен, както
е взискателно Централното управление към мене във връзка с нарастващите изисквания към банката и банковите клонове да отговарят на задачите, които са поставени пред нас. Това мое изискване може би на някои мои колеги не се е харесало и се е изтълкувало като грубост. Не съм смесвал личното със служебното и грубостта е само служебно изискване.
Че съм подценявал старшите инспектори – няма такова нещо, но изискванията към старши
инспекторите са били винаги по-големи. Че не съм внедрявал положителния опит на най-добрите
инспектори – всеки вторник на съвещание, на черна дъска обменяме опита. Само така съм създал
не лош инспекторски колектив. С курсовете за квалификация също обменяме опит. Може би не е
било достатъчно това, което е направено от нас.
Аз обещавам, че ще се поучим от тези наши слабости и смея да уверя Управлението. Считам, че предлаганото наказание от страна на Главния ревизор е много жестоко.
Другарко Председател, аз съм 14 години управител на клон. Отидох да заменя снет управител. Клонът лош, колективът разбит, партийната организация разбита. Смятам, че създадохме
прекрасен колектив. Аз моля за снизхождение за предлаганото наказание. Обещавам, че догодина
в ревизионни акт няма да има никакво нарушение.
др. В. ЛУКАНОВА: Старши счетоводителят да каже, защото такива безобразия има в счетоводството, защо е предоверил работата, с какво лично той се занимава, когато всичко е стоварил
на другите.
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СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛЯТ: Другарко Председател, основната грешка, която съм допуснал през време на ревизията, това е, че съм допуснал неразкриване на тези две неравенства по
с/ка 208, с наличността в основния фонд. Това съм допуснал затова, защото съм възложил изравняването на синтетичната отчетност с аналитичната да става от зам. главния счетоводител и съм
се предоверил на него. Не съм проследявал ежедневно, дали той действително е установил равенство между аналитичната и синтетичната отчетност. Това е основната грешка, която действително
съм допуснал и я признавам, иначе счетоводството в нашия клон не е на толкова ниско ниво.
Защо съм прехвърлил това отмятане – за да подсигуря още в първия час да стане това сверяване, защото на мене ми е възложено да дам платежни нареждания, които са със закъснение по
Наредбата за плащанията. В 8 часа идва пощата, идват и клиенти, и за да изпратя пощата и клиентите, трябва да направя това сверяване към 10 часа, вече си губи ефекта да се започне работния
ден преди да са сверени. Това са били подбудите. Заместник главния счетоводител добросъвестно
изпълнява тази задача. Моята вина е тази, че аз след това трябва да взема ежедневната оборотна
ведомост и да видя докъде е стигнал. Това е моята вина и обещавам, че ще я отстраня. В миналото бях допускал други грешки в моята работа, но факт е, че сега не ги допускам. Което обещая, вече е свършен факт.
др. В. ЛУКАНОВА: Вие сега така ли ще работите: ще дойде ревизия и вие конкретно тези
грешки ще оправите, ще дойде ревизия и ще оправи и други грешки. Вие от ревизия на ревизия ще
оправяте конкретните ваши грешки.
Ст. СЧЕТОВОДИТЕЛЯТ: Ще направим преоценка на цялата работа и няма да допуснем
вече никакви грешки.
За неотнасяне в просрочие на документи случаят е такъв: става въпрос за данъци, които
трябва да се внасят в полза на републиканския бюджет. След като получихме заповед 600 по повод на редовното внасяне на данъците в републиканския бюджет един от нашите инспектори от
страх да не отиде в просрочие държи при себе си документи, докато се изплати поредността. В
случая е направено от желание, щото срочно да се внасят съответните суми в приход на републиканския бюджет. Действително има и един – два случая на нарушена поредност. Станало е случайно. Идва авоар в едно предприятие и вадим от просрочие, обаче след като изчислим лихвите се установява, че сме извадили в повече, отколкото трябва. Трябва да върнем някои документи, ако
спазим поредността, ще трябва да развалим всичко заведено по партидите, затова сме вадили едно, което е с най-голяма сума, с разчет на другия ден да мине и то. Това не е система в нашата работа. Имаме един или два случая.
За водене на сметки от една сметка в друга случаят е следният: за фонд директора на МТС
имаше едно искане от М[инистерст]вото на земеделието, че разрешават да се открие извънбюджетна сметка в с/ка № 96, където да се води фонд директора на МТС. Ние сме изпълнили това
нареждане на М[инистерст]вото на земеделието. Това сме направили, защото сме имали съгласието на М[инистерст]вото на земеделието и горите. Действително това е грешка, защото трябваше
да изпълняваме нашите инструкции. Веднага изправихме тази работа.
Заповед за разпределение на работата сме изготвили на 10 април м.г. Действително, че през
течение на годината се наложиха някои промени, но устно са направени някои промени. Сега имаме издадена нова заповед, готова, подписана от др. управител, остана непусната, като се върнем
веднага с обратна поща ще я пратим на Централно счетоводство.
Лично по обвиненията, които се хвърлят към мене по въпроса за счетоводните експертизи,
което каза др. управител за себе си, на същото положение съм бил и аз. Също и на мене са възлагани експертизи, на които не съм могъл да откажа, но съм се стремел да не отсъствувам от работа и колкото се може по-малко да отсъствувам от работа. Вината е тази, че дните, които съм отсъствувал не съм искал да се оформят в отпуска, иначе аз не съм ползувал отпуската за 1957 г. За
компенсация съм я оставил. Имам да ползувам повече от тези дни, обаче фактически банката не е
ощетена, че съм отсъствувал. Отсъствувал съм винаги с разрешение на управителя за половин
час[–] за един час, където се е наложило. За да не се счита, че банката е ощетена не съм ползувал
част от отпуската си. Вярно е, че имам вина, че не съм оформил това в отпуска. Трябваше да подам едно заявление. Тази дейност като вещо лице е позволена. Има специално постановление.
Става въпрос да не се ощетява учреждението, където работя. В случая не съм ощетил. Трябваше
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да бъда по-дисциплиниран да подам заявление. Ръководил съм се от това, че в Кодекса на труда е
казано, че отпуската може да се ползува само на два пъти. Тук се стига до друго нарушение и съм
мислел, че така може да мине. Действително вината ми е голяма, трябваше да бъда по-дисциплиниран, моля за снизхождение.
др. В. ЛУКАНОВА: Счетоводно-оперативният персонал уважава ли ви?
др. ст. СЧЕТOВОДИТЕЛ: Уважава ме. Може да има един-двама, но всичките са 45 души
персонал. Няма никой, който да е изразил недоволство. Ако има, то е защото съм бил взискателен.
др. В. ЛУКАНОВА: Каква е тази работа с машините?
др. ст. СЧЕТOВОДИТЕЛ: Имаме нареждане след работно време никой да не остава. И на
мене ми иска разрешение милиционерът. Аз бях на кръжок. Когато се връщам, виждам Чакалов
седи. Питам го какво пише. Той каза: „Частна работа“. Докладвах на другаря управител, че съм го
видял в 7 часа.
др. В. ЛУКАНОВА: Какво наказание му наложихте?
др. ст. СЧЕТOВОДИТЕЛ: Строго мъмрене. Той има много лошо отношение. Разбунтувал
е целия персонал против ръководството на клона. Има и минали инциденти.
др. В. ЛУКАНОВА: Наказанието справедливо ли е?
др. ст. СЧЕТOВОДИТЕЛ: Според допуснатите грешки от мене, малко е тежко. Ваша работа. Аз моля за снизхождение. Действително тежко ще го понеса.
др. В. ЛУКАНОВА: Един от инспекторите по кредита да даде обяснение, защо кредитната
работа е в такъв развал.
др. ДИНЕВ, ст. Инспектор по кредита: Имаме 12 души инспектори и 2 помощници – 14 души.
др. В. ЛУКАНОВА: Как ги ръководите, как знаят документите, уеднаквена ли е методологията?
др. ДИНЕВ: Две бригади са. Едната се оглавява от мене – търговски кредит и другата –
промишленост, от др. Карталов. В процеса на работата не може да не съм допускал грешки, особено с приложението на новата инструкция 1. С идването на инструкцията ние в клона я разгледахме по бригадите с инспекторите, после всички се събрахме. Почнахме да я прилагаме. Неясните въпроси, които бяха в инструкцията, след като виждаме на съвещанието на инспекторите, че нямаме сили да се справим с известни практически въпроси, с работата, ние отнасяхме въпросите
пред съответните управления за разрешение и именно така се получи и с тези ежедневни регулации в нашия клон. Аз – доколкото си спомням, споделял съм и с други клонове и те са ги допускали, но конкретно за нашия случай, когато отнесохме въпроса до Централното у[правле]ние, то ни
отговори „Този въпрос е принципен въпрос“. Ние го разбрахме така, че ежедневна регулация по
искане на предприятието трябва да я извършваме, още повече, когато виждаме, че предприятията
изпълняват своите планове и че онези отклонени оборотни средства в даден момент, особено в едровите търговски организации в купувача, тези суми след регулацията постъпват в заемната сметка по стокооборота и предприятието само вижда, че тези суми, които са станали причина при търсене на обезпечение по баланс да отиде в просрочие и настоява писмено: „Настояваме моите оборотни средства, които са били в купувачи, са постъпили в стокооборота и искаме да се извърши
ежедневна регулация“.
Ние не можем да устоим на това нещо и виждаме, че отклонените оборотни средства, временно са в купувачи. Правим редовно ежедневна регулация и избивахме просрочието. Ние, когато вкараме едно предприятие в просрочие, търсим причините, поради които е отишло в просрочие,
дали е отклонило оборотни средства в начети или пък е отклонило оборотни средства във временна задлъжнялост и тогава постъпваме така: правим ежедневна регулация, избиваме просрочието,
но наблюдаваме сметката стокооборот, че действително тези средства, след като сме извършили
регулацията и причината, поради която е отишло в просрочие не сме извършвали ежедневна регулация. Ние сме го разисквали в колектива с инспекторите, най-напред в Търговски кредит 4–5 души и по повод на писмото на Централното управление така сме го разбирали и така сме го прилагали.
За най-неясните въпроси, които бяха в инструкцията сме главоболили и нашите управления, дори и по телефона. Не така сме прилагали това нареждане на Управлението без да анализи-
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раме просрочието откъде идва и защо вършим тези регулации. Ние спряхме и не го прилагаме. Аз
бях на курс в София. Нашият клон отправи писмо да каже нашето Централно управление, дали да
спрем или да продължаваме, но ние до днес не сме получили отговор. Също и по отношение на
„Петрол“ – № 2289 от 23 април пак сме запитали по отношение недостига на собствените оборотни средства, обаче не сме получили отговор.
По отношение залежалите стоки – един много сериозен въпрос, за да изключим от обезпечение един – два милиона лева, например от „Промишлени стоки“, не е така лека работа. Аз отивам в склада, виждам стоки, аз не мога да кажа, че това е лошокачествена стока, залежала от много години и трябва да я изключа от обезпечение. Съгласно окръжно 87 от миналата година Централното управление даде указания, как да постъпваме с тези залежали стоки и въз основа на това
окръжно изисквахме мероприятия от предприятията, като давахме срокове, обаче ревизията намира, че тези срокове са дълги. Това е споразумение с предприятието, зависещо от характера на тези стоки, как могат да се раздвижат в други райони и ние сме дали срокове, съобразно характера
на стоката, дали сме срокове септември тази година и декември някъде от миналата година октомври.
др. В. ЛУКАНОВА: Имате ли обичай да ходите в магазините да говорите с магазинерите?
др. ДИНЕВ: Ходим в магазините. Гледам коприни. Тези коприни залежаха от година – две
години, поради тази причина, че се яви руската басма и хората повече там се бутаха и тази коприна изостана, но предприятието е взело мерки да раздвижи тази коприна. Тя е качествена. Как можем да изключим качествени и редовни стоки.
По отношение на залежалите стоки пак излезе окръжно 35, като се върнем ще обмислим
този въпрос на съвещание.
др. В. ЛУКАНОВА: Как обучавате младшите инспектори?
др. ДИНЕВ: Още с получаване на известно окръжно или наредба, събираме се. За въпросите, които не са ясни, отиваме при др. управител и колективно разрешаваме тази наредба, това окръжно как да го прилагаме и общо колективът като не може да разреши въпроса, вземаме телефона на съответното управление или пишем писмо.
др. В. ЛУКАНОВА: В процеса на работата събирате ли се?
др. ДИНЕВ: Ние сме в една стая.
др. В. ЛУКАНОВА: Устабашиев показва ли на хората?
др. ДИНЕВ: Той работи добре. Той отдавна се занимава с промишлеността.
др. В. ЛУКАНОВА: Изяснява ли на другите?
др. ДИНЕВ: Доколкото съм виждал, изяснява.
др. В. ЛУКАНОВА: Много несмело отговаряте. На Централното управление другояче
трябва да отговаряте. Нещо много въртите. Страх ви е да не изтървете някоя излишна дума.
Каква е обстановката сред кредитните инспектори? Какво представлява кадърът? Всички
кадърни ли са за тези длъжности?
др. ДИНЕВ: Моята преценка е, че инспекторският колектив е много добър. Миналата ревизия излезохме много добре. Тази година допуснахме известни грешки. Ние си ги казахме къде са.
Задълбочено работи инспекторският колектив.
др. Ангел ГЕОРГИЕВ: Устабашиев, Карамфлов, Георги Димитров от своя страна не оказват помощ на първо място на някои от другарите комунисти.
др. М. ЦВЕТАНСКИ: На Недко Недев. Той е по-възрастен другар. Мъчно възприема.
др. ДИНЕВ: Генчо Стойчев малко трудно се справя.
ПАРТИЙНИЯТ СЕКРЕТАР НА КЛОНА: Другарко Председател, слабостите, които са отразени в доклада, който чухме, и в ревизионният акт ние ги разглеждахме на общо събрание и по
профгрупи се занимахме съвсем подробно и сме вземали всички мерки. Безспорно в тези слабости лично и аз имам вина като зам.-управител и като партиен секретар. За тия слабости другарите
казаха, ние сме ги допуснали. В процеса на нашата работа в наша светлина ние сме се стремели да
ги движим, да ги поставяме своевременно за разрешаване, като активно се е намесвала и партийната организация, специално сме се занимавали. Тази връзка с партийния комитет, тези съвещания, ние сме ги правили. Може да се види от нашите документи, че между другите задачи е стояла
и тази политическа и производствена задача.
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др. В. ЛУКАНОВА: Колко души там са членове на партията?
Парт. секретар: 8 души в Народна банка. Нашата организация е сборна с БИБ. Неправилно е да бъдем една организация. Фактически те ни пречат, като отчитаме нашата работа те нервничат. Пред комитета сме го поставили и този въпрос сигурно ще бъде разрешен. Такива са поне
указанията. И др. Ангел Георгиев идва, ходиха, срещаха се.
Нашият колектив преди 1952 година беше в много лошо състояние. Тогава и партийният
комитет ни обследва и оценката на нашата работа от комитета е добра. Другарите са доволни. Ние
даваме помощ на комитета. Извикат се ръководителите, главните счетоводители, партийните секретари, изнасяме слабостите на предприятията. Начело с управителя, секретаря, организационно
който отговаря за промишлеността, ходили сме по предприятия. Другарите инспектори са идвали.
За това единство, за което се говори ме изненадва. Единството в парт[ийната] организация е добро, с изключение на този другар, който нервничи. Ние сме го донесли. Комитетът ни е казал: „Вие
ще си гледате работата“. И в кварталната организация нервничи, поставя тенденциозно някои въпроси, обаче комитетът знае за това нещо. Те казват: „Това е наш въпрос. Той е наказван. Вие ще
държите за работата“. След идването на др. Цветански и профорганизацията и парт[ийната] организация ни са единни. Не зная в каква светлина е предадено за това единство. Др. Цветански изисква. И против мене изисква. Схващам, че това е в интерес на работата. Главният счетоводител може би е имал забежки, ние сме го критикували и той тръгна в тази насока. И председателят на
профкомитета много добре работи. Оказва се помощ. Не знам откъде се вадят изводите, няма такова нещо за разбунтуване. Инспекторският колектив е единен. Вчера се получи една заповед.
Веднага се събрахме на съвещание, разгледа се най-обстойно. Преди това – окръжно 35 постави
се и неразрешените въпроси при дискусиите управителят нареди, щом не можете да постигнете
известно уеднаквяване на мненията, изнесете въпроса пред управлението.
Този ревизионен период съвпада с тези нови наредби, нова инструкция по кредитирането,
нова наредба имаше мегдан за тълкувания и ние сме изнасяли тези въпроси, но в процеса на работата тези грешки сме ги допуснали.
Говори се за грубост със служителите. Голям колектив, ако се изтърват изискванията, може някъде да се засили. Как може да се изпълнят задълженията, без да се изисква. От мене е изисквано. Управителят изисква срочност за поставяне на задачите, проверките по места в селата –
безспорно поставяме по-сериозни задачи, не знам как може да се разбере, считаме, че не може да
се работи без да се изисква, без да се търси отговорност за изпълнението на задачите.
По отношение на другите слабости – за вещите лица, тази задача като се постави към края
на ревизията, когато мина др. главен ревизор, аз се позамислих. Аз това съм го считал като вършене на обществено-полезна работа. С тези начети и кражби миналата година имаше два процеса.
Др. Цветански е отказвал, обаче самият комитет казва: „Не може. Тук ще падат глави“. На него му
възложиха да бъде вещо лице. Това е от полза за нашата работа. Имаше прикриване на излишъци
от изкупвателните организации. Дадоха се пет смъртни присъди. За тези процеси сме говорили
със секретаря на комитета. При това отсъствие се е обаждал, че отива на дело. Не сме се задълбочили какво можем да направим, да се сигнализира, обаче се е обаждал за явяване на дела. При големите процеси аз съм ходил. Работили са предимно тройки и при тези справки са ходили тези
другари. Вечер към 11 часа съм минавал, те работят, сварвал съм ги. Как са оформени тези дни на
отсъствие – 260 в доклада. Такова масово отсъствие не е имало. При делата са се явявали. Др.
Петров също е работил, сутрин рано и след работно време в събота и неделя.
За квалификацията ние провеждаме редовно курсове и счетоводните групи редовно водят
изяснявания.
др. В. ЛУКАНОВА: Редовно провеждат, а по Наредбата за плащанията най-груби нарушения, взаимно кредитиране между предприятията, реквизитите следят. Защо? (чете от доклада).
др. ПАРТ. СЕКРЕТАР: Това предварително плащане ние го приемаме като сериозна слабост. Отнася се главно за ТКЗС.
др. ДРАГАН ИЛИЕВ от ЦК на БКП: Партийният секретар е член на градския комитет. Има
сигнали, че вашият управител обича да гуляе, като използува чужди средства. Обвиняват го в задушаване критиката и нееднакво отношение към служителите, грубо отношение към служителите.
Вие казахте, че един другар членува в друга организация, защо?
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Вие дали сте в течение на работата, колко време е отсъствувал в експертизи? Вие също защитихте тезата, че управителят трябва да помага. Казвате, че 160 души вещи лица има. Съдът е
крайна мерка по злоупотребите. Защо не сте хванали здраво предприятията да не се стига до съда?
Ваша задача беше да се обменя опита между инспекторите.
др. ПАРТ. СЕКРЕТАР: За гуляите на др. Цветански – за такива неща съм сезирал един случай, който се цитира в едно село Змейово. Случаят съм го проверил. Партийният секретар на стопанството е член на комитета. При едно заседание аз го питам. Случаят е такъв: идват хора на Министерството на финансите по обиколка и в това стопанство. Председателят на стопанството е поканил нашия управител и управителя на БИБ да присъствуват на това тържество. А тези неща се
изнасят в анонимното писмо. Нищо подобно няма в това нещо. Той се хваща за главата – просто
се чуди. Отделно аз взимам председателя на стопанството. С него съм говорил. Това много преди
да дойде ревизията. След като дойде ревизията, когато се научих за това, аз направих втора среща
с тези другари. „Абсолютно нищо подобно няма от това, което е писано“ казват. Това ми казаха
другарите.
Друг случай, за който съм сезиран, това е едно отиване в съботен ден. Профоргът на първа профгрупа предложи да отидем до едни близки бани в събота в три часа. Ангажирахме места
към 17–18 души. Отиваме, окъпваме се, излизаме. Едни другари излезнахме и седнахме, кой каквото си поръча пи и се качихме на рейса. Имаше от стопанството другари, които бяха вътре, излязоха, поздравиха се и за него случай се изнася, че Цветански е гулял и даже председателят на
ТКЗС е бил платил и псувал, като си отивал. Аз съм присъствувал там. Присъствуваха половината от инспекторите и други служители. Такъв беше този случай.
Безспорно др. Цветански по-общува с хората, общителен е, някъде в компании сме се събирали, кога излезнем, на 16-то и 1-во число, почерпваме се. Други гуляи, други неща на мене са
неизвестни за ползуване на чужди средства.
За задушаване на критиката – има документи как са провеждани събранията на профгрупите, от там може да се види, дали има задушаване на критиката. Няма задушаване на критиката.
др. В. ЛУКАНОВА: Има ли различно отношение към кадрите?
др. ПАРТ. СЕКРЕТАР: Няма.
др. В. ЛУКАНОВА: По 5 минути за дебати.
др. Р. ЧУБРИЕВ: Аз оставам с впечатление, че във връзка с редица слабости, посочени на
клона както др. управител, така и останалите другари имат примирително отношение. Те считат,
че не са големи слабостите, че едва ли нямат случаен характер и ще се справят с тях. Лично аз съм
убеден, че във връзка с ежедневната регулация, те са понатъкмили работата, с оглед до края на месеца да нямат просрочие, но другарите нямаха доблест да кажат, че ние така тълкувахме. Струва
ми се, че на едно съвещание само Старозагорският клон се похвали, че няма просрочие по заемите към търговските предприятия.
Не са малко слабостите на другарите по Наредбата за плащанията, също така по счетоводството.
Аз искам да обърна внимание на другарите – не бива към слабостите така да се отнасяме.
С такова отношение към слабостите естествено те ще се повторят, ако не тези, то следващата ревизия ще отбележи други слабости, но така или иначе слабостите вървят.
Исках да се спра на друг въпрос, също така не по-малко важен от слабостите, допуснати в
непосредствената работа.
Др. Цветански, на мой възглед, е прекалил с вземането на голям брой дела за експертизи.
Наистина обстоятелството, че по две дела съдът и партийните органи са се спрели на него, това
прави чест и на нашия клон и на него, че му е доверено да бъде експерт по такива дела, обаче др.
Цветански е участвувал в около 30 дела, едно на друго идват около 10 дела на година. Всеки месец му се пада по едно дело да бъде експерт. По сметката на големите експерти са разходвани 260
дни, плащано е от съда. Това са, другари, 260 дни, годишно около 90 работни дни. Ако вземем
всичките неделни и празнични дни, те са към 50 дена, образува се едно твърде голямо напрежение
и не може да се сведе с нормалното работно време в банката. Не можем да приемем, че всичко е
извършено извън работно време. Др. Цветански е трябвало голяма част от тези дела да прехвърли на други опитни служители, партийни другари. Някои да минат към инспекторите по кредита.
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Всеки да допринесе в тази работа нещо. Той ще трябва да си вземе бележка и за в бъдеще да се
спазва Кодекса на труда.
Лично аз съм убеден, че той е влагал личен елемент към някои служители, макар партийният секретар да отрича.
Случаят с Чакалов – вярно е, че е нарушил заповедта на Председателя на банката и на управителя на клона, но това не дава право да се издаде заповед за „строго мъмрене“, да се вдигне
такъв голям шум около това „престъпление“. Останал е, когато всички служители са останали във
връзка с просветната работа.
Др. Цветански трябва да си вземе бележка за почерпушките. Той е управител на клон, трябва да има пред вид, че е наблюдаван отвсякъде. Той трябва да има безукорно поведение. Не всичко от тези анонимни писма е неверно. Може да има елемент на очерняне, но и много нещо има истина. Не е прилично управител на наш първостепенен клон да участвува в такива гуляи и да си
хапва повече, отколкото е прието, да пие повече, отколкото е прието или да вика и да пее. Трябва
да се държи сметка за поведението на управителя на клона.
Основна слабост се допуска във връзка с подпомагане на кредитните инспектори и с подготовката на другия кадър. Въпросът за издигане на резервни кадри, за растежа на останалите служители е много важен, а има много кредитни инспектори, които крият своята работа от другите
инспектори и партийният секретар не знае това, даже той не знае, дали има такъв елемент. Вие
трябва да имате готови заместници, да не кажете утре, че без вас клонът ще загине.
По наказанието не смятам да взимам сега отношение.
др. Л. ТОДОРИНОВ: Стара Загора е по-голям клон. Ние го наблюдаваме във всяко отношение и действително, че другарите смятат, че най-добре работят, а ревизорите са успели да намерят слабости, които ревизионният акт ни посочва. В сведение 835 ние се съмняваме. Щом дойде
балансът, трябва да се направи проверка. Ревизорите са ви дали добър пример за работа.
Що се касае въпросът за просрочието и ежедневното регулиране, сега си обясняваме за
един начин, който помогна за спадане на просрочието в края на годината. Сега си обясняваме, че
действително са намерили начин да не можем да видим в края на годината как е паднало просрочието.
По отношение на счетоводната работа трябва да кажа, че Старозагорският клон работи
добре счетоводно отношение, др. главен счетоводител взема участие, мисли по работата, помага
ни, праща предложения, ние се занимаваме с негови предложения, но основният недъг в Старозагорския клон е, че не се считат с нашите нареждания точно да ги изпълняват. Някои неща си ги нареждат както те си ги разбират. Това е грешка, която трябва да се изкорени един път завинаги.
Каквото е наредило Централното управление, ще го изпълняват, докато Централното управление
не го отмени и ще помогнат на Централното управление, ако е дало неправилно нареждане.
Издават заповед и нареждат старши счетоводителят да проверява резервния фонд. Аз трябва да заявя, че по резервния фонд са много груби грешките. Вярно е, че главният счетоводител работи. Не се съмнявам, че е експедитивен, но да се изостави контролът?! Контролът лежи изключително върху главния счетоводител. Това е от Наредбата за главните счетоводители.
Аз се ползувам от случая да препоръчам на др. главен счетоводител Петров да изпълнява
наредбите и, ако има нещо за предлагане, да го предложи.
Общо за грижите по работата, за желанието да бъде пръв, това е истина. Той полага извънредно големи усилия в това отношение.
За метода на работа намирам, че има създаден известен страх. Методът на работа е такъв,
че има уплаха. Тази уплаха ще дава реакция да се пишат анонимни писма. Има нередни работи, които другарите не разкриват. Има неща, които не се изнасят на производствени съвещания, не го
изнасят там, а въртят от страна с анонимки. Струва ми се, че тези неща трябва да се разгледат позадълбочено.
др. П. Г. ПОПОВ: И у др. Любен Петров и у др. Цветански има добри качества на работници, стараят се да движат задачите, обаче недвусмислено е, че има в характерите на двамата нещо,
което ги прави, че да бъдат атакувани от служителите. Тук е опасността, че нещо в колектива тлее
и те са затворили очите си и няма да могат да го видят никога, че у хората има известен страх. Те
са плахи и винаги, когато трябва да се изкажат подчертават добрите качества на ръководителите,
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да не могат да кажат слабостите им. Анонимните писма достатъчно добре характеризират техните методи. Фактът, че др. Любен Петров за един обикновен операционист, който останал на работа в 6 часа, докладва, за да се вземе решение за наказание, е израз на един неправомерен начин на
работа на един ръководител. Грубият характер на др. Цветански веднага се проявява да издаде заповед за наказание. Фактът, че нашият др. старши инспектор Динев се мъчи да каже, замълчава, с
ченгел дърпаме да разберем нещо. Той е земеделец, двамата са комунисти, които имат нужда от
помощ и не смее да го каже. Липсва една доблест в др. Динев, за да го каже. За мене това е признак на липсата на откровеност.
Другарю Цветански, ние сме ценили много от вашите качества, дай да се разберем по един
въпрос. Другарят Цветански обича гуляите. Това недвусмислено трябва да го кажем, но дръж
сметка къде ще бъдат гуляите. Това сме го наблюдавали. Има неща, които имат норми. Тези неща
трябва да ги пресечем. Той е комунист. Той не може да остане с тази грешка, той не може да я
осъзнае, защото този или друг го ласкае. Те, уж засегнати, сервилничат. В тази насока съвсем сериозно трябва да помисли. Аз съм убеден, че в клона положението е съвсем лошо. Единство няма.
Той ще избухне, но той не е намерил възможност да се прояви и той ще се прояви, че ние сме закъснели да го предотвратим. Аз от това се страхувам. Аз съвсем сериозно го виждам. Затова да
помислим съвсем сериозно по това, което го има у нас и за което се стремим да дадем друга краска.
др. В. ЛУКАНОВА: Аз считам, че другарите не са разбрали самия факт, че ги викаме в
Централното управление. В Централното управление се гледат ревизиите на клоновете, които
вървят най-лошо. Самият факт, че се вика целият ръководещ състав на клона показва, че Централното управление съвсем не гледа на нещата така розово, както другарите гледат. А защо не гледа
розово?
1. Аз не чета всички ревизионни актове, обаче аз не съм виждала акт на ревизия за първостепенен клон, който да съдържа толкова много и толкова груби грешки. Това е истина. Ние нямаме друг първостепенен клон, по който да сме получили такава ревизия.
В клона не се работи основателно, сериозно върху овладяването, разбирането духа на документите и следователно клонът чака от ревизия на ревизия да види къде му са грешките, за да
може да поправи това, което ревизията му е казала.
Второ обстоятелство – Старозагорският клон е първостепенен клон с традиции. Каква революция е направена с новите документи, че след въвеждането им настъпва пълна демобилизация
в инспекторите? Това не е така. Инструкцията съдържа някои нови неща, но по същество тя е унификация на стари положения. Да се закрият зад това, че документите са нови, не е правилно. Само по кредитирането съм набелязала 8 вида най-големи нарушения!
По въпроса за просрочието се е получило както казват в Съветския съюз да замажите на
някого очилата, за да не вижда истината. Вие имате елемент на фалшификация на резултатите от
борбата за просрочията. Вместо да изпълните заповедта да разкриете причините, които водят към
просрочие, вие сте се плъзнали по най-лекия път. Това е много опасен сигнал, тъй като вие утре
може да фалшифицирате друг документ. Ние сме в борба с просрочието не с фалшификация на резултатите, а с икономическа работа. Вашата икономическа работа е на ниско ниво, затова сте се
плъзнали по тази линия. Например не ви ли обърна внимание изказването на др. Динев „Аз ще
влеза в склада. Как аз мога да видя?“ Ние дължим да ви кажем, че лично аз или др. Терзиев знаем
кои стоки залежават. Ако вие имате стил на работа, вие в склада няма да бъдете изненадани. Вие
ще търсите коприните. Вие ще кажете на зав[еждащ] склада. У вас няма стил на работа, затова си
търсите разни оправдания, че не можете да видите това или онова. По стокооборота вие направете точно това, което е в състояние да ви опази стокооборота. Вие не се грижите да не се размъква
стокооборотът. Същият маниер на работа.
Има и друг порок – дето не е забелязал ремонта редом с банката. Това е лична политика.
Това е нежелание на клона да си развали отношенията със своя клиент – ръководител на предприятие. Това е порок, а не грешка. Това също е много опасно явление. Ако ние контролният орган,
на който държава[та] възлага контрола, не контролираме, ние ще продадем държавните интереси.
Това е втори голям порок, който вие имате.
За нас е важно да разкрием, къде са корените на тази работа. Как аз виждам тези корени?
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Причините са абсолютно субективни. Никакви обективни причини няма.
Първата причина е, че ръководителят др. Цветански е прекалено много зает с устройване
на своите лични дела. Др. Цветански с въпроса за устройването на своето еснафско съществувание е изгубил всяко чувство на мярка. Анонимките за Цветански продължават вече втора година с
колосална настойчивост. Те съдържат истини. Народът за Цветански се е произнесъл отрицателно. Неговите качества, това другарство с огняра, който му дава пари на заем (аз ще бъда много
рязка, защото ще дадем на Цветански още една възможност да се поправи), това мухтанджийско
отношение към въпросите е погубило авторитета на Цветански. За мене Цветански в Старозагорския клон не е авторитетен и той не е авторитетен не по линията, че не знае работата, той не си я
гледа, а не я гледа затова, защото значителна част от времето е отдавана на тези въпроси и аз не
съм убедена, че участието на Цветански в експертизите е само желание на местните партийни и
държавни органи, тъй като тази работа трябва да бъде разхвърляна и да мине съвършено безболезнено от клона. Той се стреми към това, защото е сребролюбец. Той е искал тези 6 хиляди лева
и ги е изработил.
Вие идвахте при мене преди 6 месеца. Аз сега преглеждам всеки документ за Стара Загора.
В подсъзнанието си съм ви поставила на контрол. Всички документи са насочени към критикуване на тези ваши лични качества. Личен пример няма. Личният пример е от решаващо значение.
Това е едната причина.
Втората причина, която е обхванала вече целия ръководящ състав на клона е самодоволството, самовлюбеността, пълен разрив между сумата на знанията и сумата на самомнението. Даже
лекотата, с която другарите, които се изказаха, даваха обещание, не дава гаранция, че клонът ще
бъде поправен. Ако бяха казали, ние ще видим зор, ще се изпотим, не можем да кажем, че ще поправим 100% нередностите, а не както се каза, че с един замах ще се поправи, когато грешките са в
стила на работата, аз на такъв ръководител не вярвам. Тази лекота, това лекомислие, с което давате обещание, ми дава основание да се тревожа за този клон.
Това е втората много важна причина.
Третата важна причина е, че Цветански бидейки уязвим като личност със своите действия,
е установил със старши инспекторите по кредита, със счетоводителя отношения на прощаване на
грешките и по моему елементи на известно разложение има в целия ръководящ състав на Старозагорския клон.
Видяхме и старши счетоводителя! Никой не му позволява да се предоверява правата. От
цялата работа не можах да разбера с какво собствено се занимава старши счетоводителят, когато
е предоверил цялата работа на своя апарат и с главната задача – контролът – не се е занимавал!?
В цялата върхушка на клона се започват такива явления, които неминуемо ще доведат до
долу. Поговорката, че рибата се вмирисва от главата е абсолютно вярна. Аз мисля, че тези анонимки не са случайни. Аз мисля, че ръководящият състав на апарата, към който причислявам зам.управителят, старши счетоводителят и старши инспекторът по кредита, почва да си губи авторитета всред апарата.
Това е една от причините за лошата работа и много сериозно е, че партийната организация
така, както чухме от изказването на партийния секретар, няма да помогне. Една партийна организация, един партиен секретар, който пее непрекъснато „Осанна“ на своя ръководител, не си изпълнява своите комунистически задължения и може само да катурне този ръководител, но не да му
помогне. Съгласието, единодействието на ръководителя с партийната организация не е на здрава
база. То не е на базата на сплотеността и на борбата за подобряване на работата, а на базата на
„Ти не ми направи и аз няма да ти направя“.
Аз цяла нощ съм мислила върху Старозагорския въпрос, дали това не е верно, няма по-добро потвърждение и характеристика от изказването на др. Катанов, този орган в клона, който би
могъл при положение, че ръководителят почва да дерайлира, да му помогне. Този орган не е на
мястото си също.
Аз съм съгласна с Попов, че в клона няма единство, обаче има страх. В клона още до такава степен не се е оформило мнението, че, ако почне борбата, ще го катурне. Те са единодушни по
тези преценки.
В Цветански има елемент на необективност към кадрите и нееднакво отношение към тях.
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По моему, така виждам корените на това състояние на клона. Ние трябва да спасим клона
на всяка цена.
Аз считам предложението на Ревизионно управление за правилно. Ако ние ненапълно го
приемем, то не е, че е неправилно. Това е китайският мъдър опит, щом като на ръководяща работа почне да се забравя, турни го, където е масата, тя ще го оправи.
Второ обстоятелство, другарю Цветански, което ни спира, това е, защото няма кого да турим. Ако имахме човек, предложението на Ревизионно управление щеше да бъде прието. Това
трябва много да ви каже, че Централното управление е съзряло по Вашата кандидатура и следователно поправянето на работата се намира във Вашите ръце. Ние се скланяме да заменим това
уволнение със „строго мъмрене“ с последно предупреждение.
Ние на никой управител не сме говорили така, както говорим днес. Аз считам това за помощ. Нямаме за цел да Ви унищожим. Вие сте кадърен, достатъчно сте интелигентен. Вие не сте
от тези хора, които идват тук и Централното управление се намира в затруднение, дали въобще
може да им постави някаква задача. Вие сте интелигентен, кадърен да работите, само да се изместите от известни позиции.
На Цветански да се замени наказанието със „строго мъмрене“ с последно предупреждение.
На старшия счетоводител остава наказанието.
Моето изказване ще се прочете на Партийния комитет, не на апарата, защото апаратът няма да разбере, защо оставяме Цветански за ръководител.
Заповедта да се изработи, като се вземе за база изказването ми. Заповедта да се прати в цяла България, лично на всички управители, да разберат, че шеги с тези работи Централното управление няма да си прави.
На старши кредитния инспектор аз бих наложила наказание, защото ние всички изпълняваме общи задачи. Защо е въведена тази длъжност, ако не за координация и за обучение на хората.
На старши инспектора – „мъмрене“. На зам.-управителя – „мъмрене“.
Не почивайте на лаврите! Положението съвсем не е така благополучно у вас. Това, че вършите работа на комитета, това не е ваша инициатива, ние искаме тази работа с предприятията да
я вършите ежедневно, ежечасно.
Така виждам аз нещата.
Има ли някой да не е съгласен с това?
ВСИЧКИ: Съгласни сме.
др. В. ЛУКАНОВА: Споделя се, не е персонално мое мнение, другарю Цветански.
Заповедта да се изготви в седмичен срок и да се прати на всички управители в цяла България.
Искам да ви кажа още един съвет: животът върви винаги напред. Никой не може да почива
на лаврите. Животът изхвърля тези, които не вървят в крак с него. Няма да помогнат минали заслуги, че клонът е бил лош, после сте го заздравили. Ние сме ви тургали в реда на първите управители. Щом почне да се влошава работата на клона, това показва, че с това внимание не сме ви помогнали.
Тази критика я разглеждайте като другарска критика, но едновременно много сериозна, решителна, с която, ако не се оправите, може да доведе до сериозни организационни изводи.
Да отиде член на Централното управление, който да има среща с комитета и да им обясни,
как ние сме процедирали, че за нас управителите са фигури неслучайни, наш дълг е да им помогнем. Много жестока критика му направихме, но едновременно му даваме възможност да се оправи и затова така решихме. Да се осъди човек е най-лесно, но с това не се върши народно-полезна
работа.
др. М. ЦВЕТАНСКИ: Другарко Председател, аз благодаря за снизхождението, обаче наказанието пак е много тежко. Аз ще го изживея много тежко. От него ще се поуча и действително от
грешките, които съм допуснал (а такива действително съм допуснал) ще се поуча. Това изпотяване, което получих днес, действително ще ми помогне да подобрим във всяко отношение работата
и да се поучим от критиката, която беше жестока, но справедлива.
др. В. ЛУКАНОВА: Само ще се радваме.
др. М. ЦВЕТАНСКИ: Много думи чух и положително и те ще дадат сили, за да подобрим
работата.
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По точка 15. Разглеждане ревизията на банковия клон в град Левскиград. Докладва Ангел
Георгиев.
др. А. ГЕОРГИЕВ: (чете доклада относно резултатите от пълната документална ревизия на
банковия клон в Левскиград).
др. ЦВЕТКОВ, управител на банковия клон в Левскиград: Аз съм си взел бележки да докладвам пред почитаемото заседание какво е положението в клона по разните служби. Аз не искам
да оспорвам, защото в писмото към акта е казано, че възражения не правя.
др. В. ЛУКАНОВА: Кажете корените и причините за грешките, къде ги виждате и как мислите, че ще ги поправите, да видим наясно ли сте как ще се оправи работата. В този дух се изкажете.
др. ЦВЕТКОВ: По кредитната служба аз смятам, че има още много да се направи. По много неща в много основни положения ние не сме работили правилно. От ревизията ние добихме сериозни поуки по редица въпроси. Например аз искам да се спра на въпроса за ТКЗС. Там ние имаме едно такова положение, че при планирането на кредитите за ТКЗС ние нямаме план съобразен
с техните производствено-финансови планове и аз искам само да поясня, че както миналата година, така и тази, тези производствено-финансови планове търпят чувствителни промени. Миналата
година, като първа година на масовизацията действително имаха неправилно създадени планове.
Тази година, при положение, че трябва да се уедрят, също се получи така. Миналата година ние
трябваше заедно с комисии, изпратени от М[инистерст]вото на земеделието и горите, назначени
от Окол[ийския] комитет на партията да отиваме по места, за да установим какво трябва да се направи, за да се повиши трудоденят. Тази година се получи същото. При това положение ние допуснахме именно това, че запланирането не стана точно по техните производствени планове, а стана
по техните заявки, като се изчакваше окончателно да се установят.
Пак по ТКЗС относно събирането на техните вземания – през миналата година поради това, че имаше градушка и подобни бедствия, трябваше да се направят отстрочки, допусна се, щото
известни ТКЗС да останат за изчакване на тези облекчения, които ще се дадат и констатациите, че
ние не сме отправили към тях поканите се дължат именно на това, че се изчакваше даването на тези облекчения. Освен това поканите, които са отправени, се явяват безпредметни поради това, че
ТКЗС представиха платежни нареждания. В края на краищата ние получихме това, че към края на
годината останаха несъбрани в просрочие само един заем на ТКЗС в размер 198 хил. лева, който
намери облекчение през 1958 година и се издължи.
По отношение на временните платежни заеми и там ние допуснахме грешки в самата постановка, обаче това беше в първоначалния момент, впоследствие вече ние осъзнахме тези наши
грешки и с поведената сериозна борба срещу основните предприятия в нашия район – двата военни завода и едно държавно военно предприятие, ние трябваше да водим една доста крута борба да
влезем даже в конфликт с нашата партия, за да ги заставим те да могат да се оправят.
Специално с тези два военни завода, които създаваха голямото просрочие и чернеха лицето на клона, ние водим упорита борба, но не по този път, който инструкцията показва за временните платежни заеми, а именно след като те отиват в просрочие да представят календарен план и
т.н. Това ние не го правим, защото ние знаем къде са техните основни причини. Те се снабдяваха
от инженерния отдел при М[инистерст]вото на тежката промишленост. Той изпраща вносни материали, за които издава безакцептни платежни искания или в края на краищата заводът трябва да
даде платежно нареждане. Не може да не приеме тези материали, въпреки че не са предвидени за
дадено тримесечие или за следващото или по-последното, както беше сега. Изпращат материали на
завод 11, които ще се отнасят за III-то и IV-то тримесечие. Трябваше да водим упорита борба с
тяхната висшестояща организация – управление 7. В същото време ние искахме те да разрешат този въпрос чрез Министерския съвет, чрез партията и т.н. Самата инструкция по временните платежни заеми не ни поставяше (говоря за миналата година) в такова положение, че ние да ги изчакваме, ние трябваше да предприемем крути мерки, които в края на краищата дадоха резултат. През
тази година, след като те излязоха от просрочието, ние продължихме борбата. Следва да кажа, че
най-големият относителен дял по просрочието до 95% – това са тези два военни завода и военното предприятие ДИП „Хр. Ботев“, които даваха просрочие. Ние трябваше да им наложим крути
мерки, акредитивна форма, да ги спрем в тяхното производство, за което трябваше да бъдем изправени през бюрото на партията на заслушване и т.н.
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Мисля, че временните платежни заеми, по които ние сме правили известни отклонения от
самата инструкция, не са, които ще спасят дадено предприятие. Точно и такъв е смисълът и аз моля почитаемото управление, що се касае до нашите два завода да се вникне по-добре защо това
става, защо, когато ние искаме да се разреши някакъв заем на завод 11, завод 15 да ги предпази от
това:
1. Когато има некомплектувана готова продукция, защото няма материали.
2. Когато има внос на материали, които предприятието трябва да ги вземе, защо банката да
не може да ги подкрепи.
Това сме искали, изглежда, че не в тази форма, в която трябваше да го направим и сега,
след като ние вече добихме този опит от миналата година, сега ние наново поставяме въпроса пред
вас, да се отиде в Министерския съвет, в ЦК на Партията да се разрешават такива заеми. Ако
предприятието получава тези стоки срещу платежно искане, което подлежи на отказ от акцепт,
има ли основание заводът да направи отказ? – Ще има. Тогава в какво положение ще се постави
Инженерния отдел или другото предприятие–доставчик? Кой трябва да бъде кредитиран? Тези отношения Управление 7 трябва да ги уреди, за да може в края на краищата да се отървем и да нормализираме работата на тези заводи.
др. В. ЛУКАНОВА:Вие кажете, защо сте възложили на счетоводно-оперативния персонал
платежните заеми?
др. ЦВЕТКОВ: Ние имаме една принципна грешка в тези временни платежни заеми. Ние
сме сметнали, че трябва да има еднократно заявление, а не при всеки случай и че тази справка, която дава счетоводната бригада и съдържа нареждане на управителя и на кредитния инспектор
представлява именно разрешение на заема. Тази принципна грешка ние осъзнахме едва напоследък и я поправихме.
Прави се такава констатация в акта, че ние при наличие на просрочени заеми спираме кредитирането с временни платежни заеми. Действително ние сме допуснали такива случаи, но в същото време прави се и другата констатация, че ние сме продължили дълго време след като ние сме
кредитирали заводите и ДИП „Хр. Ботев“ с временни платежни заеми да търпим просрочие от
платежни документи към просрочени заеми и после да водим борба. Точно това нещо ние вземаме пред вид и сега вече няма да се повтори.
др. В. ЛУКАНОВА: Ние знаем констатациите. Може би трябва да дадете характеристика
персонални ли са причините или субективни. Чухте организационните предложения.
др. ЦВЕТКОВ: По този въпрос искам да кажа това, че от началото на ревизионния период
нашето цяло внимание беше погълнато в разучаването на новите инструкции. В това отношение
действително ние постигнахме известни резултати, обаче бяха изоставен някои други неща, а
именно беше изоставена касовата служба. Аз по този въпрос дадох своите обяснения писмено.
Там аз признавам, че допуснах една много съществена грешка, която при ревизията отчетох и веднага вземахме необходимите мерки: касовата служба да бъде поставена в този ред, в който повелява самата инструкция за касовата служба при банката.
Аз също изоставих контрола върху счетоводната работа.
др. В. ЛУКАНОВА: Старши счетоводителят гледа ли си работата?
др. ЦВЕТКОВ: На счетоводителя му предоставих пълната свобода да работи, без да го ангажирам в други работи и той ме уверяваше, че действително прави проверки. Несериозно си гледа работата.
По отношение на кредитните инспектори – кредитните инспектори действително са квалифицирани хора, обаче през периода от м. май до м. септември отсъствуваше един от инспекторите по болест. През това време работихме с много намален състав, а именно само 4 инспектори и
един помощник-инспектор, през което време трябваше да се проведе и икономическата работа и
техническата работа по новите наредби. Това спъна много нашата работа, да се организира правилно службата. Едва напоследък ние започнахме по-правилна организация на кредитните инспектори.
др. М. ВЕЛЬОВ: Защо напоследък, нали през м. септември се е върнал?
др. ЦВЕТКОВ: Той се върна, трябваше да се извършат проверки.
Аз смятам, че работата по разпределението на кредитните инспектори веднага след ревизи-

3. Кредитна дейност

Кредитиране

213

ята беше направено и тя ще даде известни добри резултати, защото ние взехме под внимание всички предприятия къде на кого трябва да се предадат.
В същото време ние подготвяме и резервни кадри при случаите, когато тези кредитни инспектори, които вече са на възраст, ще излезат от банката, да могат да бъдат заменени. От клона
имаме един контрольор, който беше помощник-инспектор и много добре подготвен. През 1965 г.,
когато стана съкращението на щата на инспекторите, тогава имахме старши кредитен инспектор
и 5 души инспектори, при това съкращение на щата трябваше да съкратя един от помощник-инспекторите. Той стана контрольор.
др. М. ВЕЛЬОВ: Кого предлагате за инспектор?
др. ЦВЕТКОВ: Контрольорът Стефан Спасов.
др. А. ГЕОРГИЕВ: Други има ли?
др. ЦВЕТКОВ: За инспектори по кредита има, но сега трябва да направят своята подготовка.
Аз искам да кажа и за следното – правилника за вътрешния трудов ред. Това е моята основна слабост. Сега разбирам, че този правилник трябва да бъде поставен непрекъснато да седи на
масата и от там самото разпределение на работата, наказание на ония служители, които допускат
грешки и пр. Трябва да се прилага, както повелява самият правилник за вътрешния трудов ред.
В същото време по отношение на счетоводството аз също съм изпуснал правилното разпределение на работата между старши счетоводителя и помощник старшия счетоводител. Тази работа непосредствено след ревизията почна да се уточнява и това е в плана за бъдещата работа на
клона.
Други мероприятия това са искания на бюджетни кредити, за да могат да се осъществят
100% плановите проверки. Плановете за тези проверки са направени. Разпределението на работата между инспекторите също е направено. Разпределението по счетоводно-оперативните служби,
което имахме, също е коригирано и то ще може да допринесе за избягването на тези грешки, които са допуснати и които се констатират в акта.
др. А. ГЕОРГИЕВ: Как работят инспекторите? Правя предложение за освобождаването им.
др. ЦВЕТКОВ: Каква е работата на др. Стоянов? Др. Стоянов водеше промишлените предприятия. Промишлените предприятия ние сме работили заедно с него. Действително в това направление има още много да се желае. Аз смятам, че опитът, който добихме от тази ревизия, ще ни
накара всички тези грешки, които са допускани, да бъдат оправени.
др. В. ЛУКАНОВА: Другарю Павлов, като партиен секретар искате ли да кажете нещо?
др. ПАВЛОВ: Наказан съм със „строго мъмрене“, като инспектор или като партиен секретар?
др. В. ЛУКАНОВА: Като партиен секретар не можем да ви наказваме.
др. ПАВЛОВ: Ако ме смятате за по-лош от Копринаров, Златаров и Николов, по-добре да
ме снемете.
др. А. ГЕОРГИЕВ: Тяхната работа е добра.
др. В. ЛУКАНОВА: Защо клонът не върви? Исках да ви чуя като партиен секретар.
др. ПАВЛОВ: Значението на партийната организация в учреждението е едно, в предприятието е друго. Ние сме го подпомагали в дадени моменти, където е улитало, ние сме му оказвали
помощ.
По отношение на разприте между касиерите, аз казах да махне един, за да се оправи другият. Те постоянно се карат. Вторият касиер е кариерист – Панайотов.
др. В. ЛУКАНОВА: Кой не си върши работата в клона? От кого зависи работата в клона?
Кои хора не са на местата си, за да оправим клона?
др. ПАВЛОВ: На този въпрос трябваше да отговори управителят. Предлагате за мене да
бъда наказан. Когато дойде въпрос за уточняване, всички тичат при мене и в края на краищата аз
съм наказан, а другите не се наказват.
Плановикът е техник. Ако му дадеш, ще го разработи, а няма инициатива.
Копринаров, Златаров и другият не са по-подготвени от Карастоянов, на когото е даден
РКС.
др. В. ЛУКАНОВА: Защо така сте разпределили работата?
др. ПАВЛОВ: Защото заводите не ги дават на безпартийни. Сега са дошли материали, ко-
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ито ще се работят през идващата година.
Ако др. Цветков хване изкъсо, ще се оправи.
др. М. ВЕЛЬОВ: Може ли да я хване?
др. В. ЛУКАНОВА: Защо така сте разпределили работата?
др. ПАВЛОВ: Може.
др. В. ЛУКАНОВА: Кое му пречи?
др. ПАВЛОВ: Той трябва като хване даден служител да налага наказание. Един от прислужниците скъса операционна бележка, хвърли я в коша – не го наказа.
др. В. ЛУКАНОВА: Личната дисциплина на др. Цветков каква е? Идва ли на време? Личен
пример дава ли?
др. ПАВЛОВ: Аз съм на втория етаж. Когато го търся, в кабинета си е.
др. ДРАГАН ИЛИЕВ: Партийната организация занимавала ли се е с въпроса за трудовата
дисциплина? Имате ли някакви наказания?
др. ПАВЛОВ: Правена е „бележка“ по отношение на това, че не е изпълнил партийно поръчение. 6 души партийна организация сме на 37 души апарат. Той си идва редовно, когато му е
работното време. Което е трябвало да се каже по партийна линия на др. Цветков, му е казано.
др. В. ЛУКАНОВА: Как ще ви оправим, като не сте на ясно?!
др. ПАВЛОВ: Аз съм наясно. Ревизията е дала констатации, каквито е намерила по документи. По известни служби има напредване, по други – има отслабване.
др. В. ЛУКАНОВА: В кои служби има отслабване?
др. ПАВЛОВ: в счетоводството.
др. В. ЛУКАНОВА: Заместник-старшият счетоводител кадърен ли е?
др. ПАВЛОВ: Кадърен е, но Партията няма да си даде съгласието, защото бабалъкът му е
ликвидиран по 9 септември.
Управителят с инспекторите правилно е работил. Всеки понеделник правим съвещание.
Уточняваме въпросите.
др. В. ЛУКАНОВА: Околийският комитет има ли представа за клона как върви и се развива?
др. ПАВЛОВ: Миналата ревизия, когато другарите ревизори ходиха в Окол. комитет, ни
викаха. Представителят на Окол[ийския] комитет, когато правихме събрание за състоянието на сегашната ревизия, се изказа, че (бюрото) Окол[ийския] комитет няма представа по отношение на
слабостите, като се наблегна, че се пречело на стопанствата. Представителят на Окол[ийския] комитет каза, че такова нещо няма. Когато стана въпрос за тези просрочия, той каза: „Какво е виновна банката, че заводът изпада в просрочия, когато материалите, които са вносни, се получават на
един път за цяла година и по плана за движението на материалите те са предвидени през III-то или
IV-то тримесечие, а те идват наведнъж в началото на годината[“]. Такова положение той изказа.
Искаше с това да каже, че в даден случай, когато дадено предприятие е затруднено, не трябваше
да се търси грешката само в банката, когато се стовари цялата тяжест върху банката. Понеже директорът на Завод 11 е член на бюрото, когато е ставало въпрос за тези просрочия, той е казвал
някои работи. Околийският комитет има представа за работата в банката, както излиза няма такава лоша представа. Заслушва ни. Информации им даваме всяка вечер.
др. В. ЛУКАНОВА: За военните заводи има обективни причини, а останалите предприятия?
др. ПАВЛОВ: Останалите предприятия се движат правилно.
Миналата година отпаднаха коприни от износа. Намерихме къде да ги продадем.
др. Л. ТОДОРИНОВ: На старши касиера му е намерена една торбичка с дребни монети:
Според изискванията на ревизията, той трябва да декларира всичко. Това „обръщане внимание“ е
нищо. Той е нарушил правилата на банката по отношение на касиер.
Другият касиер без разрешение си продава лотарийни билети за своя сметка. Другари, и
той да бъде наказан поне с „мъмрене“.
др. В. ЛУКАНОВА: Но Шулев и Панайотов за касиери ли са?
др. ЦВЕТКОВ: Работят добре, обаче тук има това, че тези отношения между тях трябва да
бъдат премахнати. Торбичката с пари са по една стотинка.
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др. М. ВЕЛЬОВ: Отговаря ли на нашите изисквания за касиер?
др. ЦВЕТКОВ: Не отговаря.
Тази торбичка е намерена в самото чекмедже и той казва, че „това са лично мои“. Те са 44
лева. Те са били скъсани банкноти. Неговата жена му дала за комплектуване скъсани банкноти.
др. В. ЛУКАНОВА: Съгласно нашата заповед за касиери ли са тези хора?
др. ЦВЕТКОВ: Това се намери в единия касиер.
др. В. ЛУКАНОВА: Техните отношения отразяват ли се върху общото положение в клона?
Разделили ли са хората на партии?
др. ПАВЛОВ: Няма.
др. В. ЛУКАНОВА: Старши счетоводителят заслужава ли да остана като такъв?
др. ЦВЕТКОВ: Старши счетоводителят може да подобри работата, след като той бъде съответно контролиран.
др. В. ЛУКАНОВА: Кой ще го контролира?
др. ЦВЕТКОВ: Ще го контролира ли управителят. С отклоняванията ми в работата с инспекторите, съм изпуснал тази работа.
Аз поемам тази работа и смятам, че той ще може да я върши.
др. В. ЛУКАНОВА: Кой фактически върши работата? Старши счетоводителят или
заместникът му?
др. ПАВЛОВ: Почти еднакво вършат работата и двамата.
др. В. ЛУКАНОВА: Аз предлагам Карастоянов, Неделчев и Ботев да ги освободим. Те ще
се пенсионират.
др. ПАВЛОВ: Сложете и мене и аз съм за пенсиониране. Аз не мога да понеса това положение.
др. ЦВЕТКОВ: Трябва да има и известна приемственост по отношение на инспекторите.
др. В. ЛУКАНОВА: Ако не беше тази приемственост, ние щяхме да разчистим генерално
клона, почвайки от вас.
др. ЦВЕТКОВ: Др. Павлов предлага и той да излезе. Др. Стоянов да не излиза. Другите
двама, понеже са болни, направихме даже предложение за тях.
Другарко Председател, аз дължа да кажа: аз не виждам, че положението на клона е такова,
щото да не може да се поправи. Ние отчетохме нашите грешки. Признаваме.
др. М. ВЕЛЬОВ: Не за първи път.
др. П. Г. ПОПОВ: Кой може да го поправи?
др. ЦВЕТКОВ: Положението не е такова, каквото се поставя в сегашния момент. От ревизията се вземаха добри поуки. Набелязаха се мероприятия, мерки се вземаха и всички тези мерки
смятаме, че с общите усилия на колектива ще дадат резултат.
др. В. ЛУКАНОВА: Ще вземеме предвид тази декларация и сами ще решим. Вие не ни помогнахте поне да видим кои други хора трябва да бъдат сменени.
др. ЦВЕТКОВ: Държа на това, че клонът може да се оправи.
др. В. ЛУКАНОВА: Трябва да се види кой ще го оправи. (Управителят и партийният секретар излизат).
Аз мисля, че трябва да оправим касиерското място. Касиерите да станат операционисти, да
не са касиери.
Второто нещо, което съзрява, е старши счетоводителят да се махне.
3. За тримата инспектори сме решили правилно.
Павлов няма нужда да го наказваме като партиен секретар. Цветков си отиде. Да го замества известно време Павлов. По-лошо няма да бъде. Той е убеден в непригодността на управителя.
Да се напише писмо на комитета или да се отиде. За управителя решаваме веднага да го
махнем. Да се говори с комитета, че махаме управителя и ни трябва малко време да намерим друг.
Временно такъв ще бъде Павлов. На Павлов ще дадем да доживее седемте месеца до навършване
на 60 години.
Старши счетоводителят го махаме, да стане контрольор.
Касиерите да се развенчаят.
Тримата инспектори се махат.
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По точка 16. Разглеждане доклада на Главния ревизор относно извършените проверки в
Благоевския р[айонен] б[анков] клон – София и Сталинския р[айонен] б[анков] клон – София за
извършените преводи по нареждане на ТКЗС в селата Русаля и Хотница, Търновско.
др. В. ЛУКАНОВА: Документа на др. А. Георгиев сме го чели. Искаме да узнаем само
един въпрос и ви го поставяме открито. Предаваме изключително значение на честността, с която
ще отговорите на въпроса.
На какво се дължи интересът, който клон-4 е проявил към документите, които не са постъпили в него? Клон-4 не е длъжен да знае, че такива документи е имало.
др. Кр. ПОПОВ, зам.-управител: Другарко Председател, сутринта – както описвам в моите
обяснения, идват да търсят тези документи. Към обяд идват в банката и търсят документите. Аз
научих, че са идвали тези другари и тогава казах на др. Славчев да запитаме др. зам.-управител на
Сталинския клон и продължих да си работя. След обяд пък идват тези другари и търсят превода.
Искаха да запитаме клона Търново, дали са преведени тези суми. Аз им казах да отидат в пощата
да питат. После им казах да внесат таксата и да говорят. Една другарка се обади. Само чух, че има
такъв превод, но къде, не знае. Аз бях много зает, изготвях си инструктаж за инспекторите по кредита, за да извършат проверка на място в нашите ТКЗС за изпълнението на инструкцията. Поисках да направя един по-обстоен инструктаж, бях си изработил цялостно задачата, може да се види
от самите протоколи, кога са почнали проверките – на 17, а на 16 моето внимание беше заето с
тях. След това дойде при мене др. Славчев и каза, че тези преводи са дошли при клон-1. Др. инспектор дойде и ми каза, че преводите са получени и лицата настояват да ги получат вместо на 17
на 16.
др. Г. ТЕРЗИЕВ: Другарю Славчев, имате ли превод на вашия клон?
др. СЛАВЧЕВ: Но знаехме, че преводът е в Сталинския клон.
др. В. ЛУКАНОВА: Защо проявявате такъв интерес?
др. СЛАВЧЕВ: Идваха няколко пъти. С клон-1 влезнахме във връзка.
др. В. ЛУКАНОВА: Защо Вие ще изпълнявате превода?
др. СЛАВЧЕВ: Защото беше късно.
др. В. ЛУКАНОВА: Преводът е дошъл в клон-1.
др. Л. ТОДОРИНОВ: Шифърът е за клон-1 и не е прехвърлен. Дадена е една информация
на Славчев, обаче счетоводна операция не е направена и затова клон-1 връща преводите на Търново.
др. В. ЛУКАНОВА: А клон-4 по какъв документ извършва превода?
др. Л. ТОДОРИНОВ: По никакъв документ.
др. В. ЛУКАНОВА: Лична заинтересованост има у Славчев. Да го разбие др. Славчев.
Кристално чисти хора искаме. Докажете ми, че нямате лична заинтересованост, че не са Ви дали
пари от ТКЗС. Как изпълнявате старши счетоводител?! Под носа Ви вършат безобразия и всичко
е в клон-4. Защо изпълнявате без документи?
др. Кр. ПОПОВ: Другарят Славчев идва и казва: „Преводът е при нас“.
др. В. ЛУКАНОВА: А те не са при Вас.
др. Кр. ПОПОВ: Аз не знаех. Каза, че хората са там и искат сега да им се изплати. Др.
Славчев ми каза, че преводите ни ги прехвърлиха от Сталинския клон при нас.
др. В. ЛУКАНОВА: Явна лъжа от страна на Славчев. Славчев излъга ли Ви?
др. Кр. ПОПОВ: Аз идвах при др. Трифон Дончев. Аз останах изненадан от този превод.
Вземам документите и идвам при Велков.
др. В. ЛУКАНОВА: Оригинали ли са в клон-4?
др. СЛАВЧЕВ: Това е телефонограма
др. В. ЛУКАНОВА: Казал, че са в клон-4! Кой от вас е държал документа в ръцете си?
др. Кр. ПОПОВ: Документът не е идвал при нас.
др. В. ЛУКАНОВА: Срещу какво е броено 39 хил. лева?
др. Кр. ПОПОВ: Срещу разписка на операционната бележка. На самите операционни бележки има писана телефонограмата, има шифър, има текстът на телефонограмата.
др. В. ЛУКАНОВА: Когато броите налични пари, питате ли за целта? Какво ви казаха?
др. Кр. ПОПОВ: Питахме. Др. Славчев ми каза, че са били за покупка на семена за картофи.
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др. В. ЛУКАНОВА: Откъде сте ги взели?
Дяков какво ви предаде?
др. СЛАВЧЕВ: Каквото каже Дяков, винаги пиша на листче и предавам каквото ми е казано, че преводът е от Търново.
др. В. ЛУКАНОВА: Вие като плащате налични пари, трябва да знаете за какво е.
др. СЛАВЧЕВ: За семена.
др. Л. ТОДОРИНОВ: Тр. Дончев и Велков идват при мене и ми казват: „Какво е Вашето
счетоводство?“. Пратих човек да провери.
Др. Тр. Дончев е дал нареждане да се връщат преводите.
др. В. ЛУКАНОВА: ТКЗС е знаело, че Търново се пишмани и са видели, че имаме ахмаци
в банката и са натиснали клона, ако няма нещо по-лошо. Понеже аз подозирам по-лошо, главният
счетоводител на клон-4 да бъде снет от работа по непригодност.
В тази банка или ще въведем ред или ще я затворим. Вие разбирате степента на престъплението. Това не е счетоводна грешка. Това е престъпление. Не знам какво лежи на дъното, но такъв
счетоводител на нас не ни трябва. Да върви в ТКЗС да работи!
А това, че всички тези неща стават в клон-4, ме кара да мисля, че работя с един болен клон,
към който трябва да се делегира един човек да разкрие причините и ще вземем генерални мерки.
Вие сте натискали клон – 1 и трябва честно да говорите. Повече няма да говоря по този документ.
Четох документа, чух другарите. Има лъжа на лице. Има заблуждение. Има използуване на
служебно положение. Под носа ни се вършат такива безобразия. Това е, защото сме се приспали,
че в счетоводството е всичко добре. Видяхме старши счетоводителят в Левскиград! Видяхме втори старши счетоводител!
др. Г. ТЕРЗИЕВ: Забранено е на клоновете да задължават други клонове. Как може да задължавате клон – 1?
др. В. ЛУКАНОВА: Кой иска думата?
др. М. ВЕЛЬОВ: Понеже въпросът е много сериозен, пак да се дадат някои разяснения, ако
е нужно. Другарят Попов малко наивно ни предаде тази работа. Доколко вина има и Попов, е друг
въпрос. Той като зам.-управител няма така да гледа на въпроса. Не е така работата. Нека да приемем, че преводът е дошъл по-късно и тези другари не са знаели къде е и го търсят от клон в клон.
Да допуснем тази теза. Ходили в клон-5, в клон-3 и намерили услужливи хора в клон-4 да питат,
дали има превод. След това се поставя другият въпрос: питали сте тук, дали има превод.
др. Кр. ПОПОВ: Казаха, че има превод.
др. М. ВЕЛЬОВ: След това го намерихте в Сталинския клон, че е преводът. Какво трябваше да стане, като преводът е в Сталинския клон? Има превод тук, да дойдат хората тук. Няма никаква причина да се прави на нова сметка превод, да се прехвърля от Сталинския в Благоевския
клон. Да кажем примерно, че имаше някакво основание, че е далеч. Преводът не е прехвърлен.
Разговорът, който е воден с др. Дяков, не е прехвърляне на превода. И срещу това никакво изплащане не може да става, а още повече самият превод е казано да бъде за безкасово изплащане.
др. В. ЛУКАНОВА: Това е нечиста работа.
др. М. ВЕЛЬОВ: Трябва да се изясни на какво основание е действувал клонът. Те не са получили превод при себе си, а изплащат пари спешно, извън времето, което е определено за опериране.
Другарю Попов, аз мисля какъв контрол ние извършваме, ако така дойде някой и каже за
еди какво са ми нужни парите. Изплащат превод с налични пари, за който се пише да се мине по
сметка. Казали, че се касае за семена.
др. В. ЛУКАНОВА: Един изход има – кой стои зад тази работа? Решенията ще бъдат зверски.
др. Кр. ПОПОВ: Другарю Главен ревизор, аз Ви говоря най-чистосърдечно. На мене ми се
каза, когато се донесе да се брои сумата, че има превод. Когато др. Тодоринов обясни, че има забрана, аз, когато вземах операционните бележки и дойдох при др. Трифон Дончев, тогава донесох
това нареждане. Др. Трифон Дончев е дал нареждане на 17.
др. В. ЛУКАНОВА: Това няма значение. Вие по неизвестни причини почвате да проявява-
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те интерес да услужите на това ТКЗС.
др. Кр. ПОПОВ: Аз бях на 14 дена, стопанският облик още не ми е известен и когато стана въпрос за селскостопански произведения, на мене ми стана чудно, че северен край ми е горе-долу известен.
др. В. ЛУКАНОВА: Какво отношение има обликът тук?
др. Кр. ПОПОВ: Казаха ми за картофи. Нека отиде някой да пита инспекторите. Обадиха
се, че продават картофи. Два или три дена разрешаваха от заемите за покупка на картофи.
др. Хр. МИХОВ: Аз смятам, че не мога да не взема отношение, още повече се засягат мои
сътрудници и се обвиняват много тежко. Др. Славчев виждате за първи път. Ако др. Славчев е извършил това нещо за подкуп, аз един ден няма да бъда управител. Недоглеждане, неразчовъркване на въпроса. Ако бях там, нямаше да стане това. Лично аз съм изплатил суми два дена преди това. Аз го върнах началника. Обажда се управителят на клона и казва: „Защо не броиш сумата?“
Дойде и подпредседателят на Окол[ийския] нар[оден] съвет. Бил в София. Дойдоха с началника.
Казах им: „Получих уверенията на нашия управител и мога да ви броя“. Прави сте, че е трябвало
малко да поразчовъркат. Ако се опитвам да го защитя, то е защото той беше пред разписване за
втори брак. В последния момент нямаше свидетел, обаче в добросъвестността съм пробвал първите си помощници. Не мога да допусна, че др. Славчев е бил подкупен. Това е изключено, но, че не
е погледнал добре, че не е поразчовъркал, че не е снел разпит, това е на лице. Тук сте прави. На
лице е тази грешка.
др. А. ГЕОРГИЕВ: Защо казва, че преводът е за картофи, когато е за кола?
др. Хр. МИХОВ: Какво са говорили не знам, но колкото се отнася за семена, ние изнасяме
семена. Вие сте прави, защо е приел такъв превод. Др. Славчев обясни, че е имало и други случаи
да се препредават.
др. В. ЛУКАНОВА: Въпросът е защо, когато се плащат налични пари не е изяснено защо
ще става с налични пари, а не безкасово – елементарно нещо в нашата практика. Аз ще говоря за
Славчев като старши счетоводител, който е извършил грубо нарушение на елементарно банково
нареждане.
др. Хр. МИХОВ: Ние нямаме друго нарушение.
др. В. ЛУКАНОВА: И върху друго се замислям, защо ТКЗС така упорно се е хванало към
вашия клон?
др. Хр. МИХОВ: Обикновено преводите, които се насочват от провинцията, се насочват
към клон – 1.
др. В. ЛУКАНОВА: При психологическото състояние, в което е бил, той щеше да каже:
„Аз сега ще се женя, няма да седна след работно време да правя услуги“. Логическото заключение
е, че обратното трябваше да се получи, да си приключи работата, за да бъде свободен.
др. Г. ТЕРЗИЕВ: Въпросът се изчерпва. Още първия ден, когато дойде, Ангел Георгиев каза: „Викайте Попов и му кажете, че няма да бъде вече банков служител“. Попов е достатъчно умен
и съобразителен, за да може да види тези неща и не току така да даде 66 хил. лева. Защо ги даваш
и ги даваш в 5 часа!? Какъв е този счетоводител, който работи 5 години и не знае елементарните
правила в банката, че той не може да задължи еди кой си клон. Напълно съзнателно. Защо не им
казахте на тези хора веднага: „Идете у клон–1 да си вземете парите“.
др. В. ЛУКАНОВА: Защото са знаели, че клон-1 няма да ги даде.
др. Г. ТЕРЗИЕВ: Казах на Дончев да нареди на клон-1 незабавно всички преводи за коли да
се връщат обратно. И Манолов беше там. Не може някой си служител да преведе за семена за картофи, защото в преводното писмо пише за покупка на леки коли.
Аз мисля, че др. Славчев няма да бъде главен счетоводител, а Попов да си вземе бележка
тези неща не може така стихийно да ги разрешава.
др. В. ЛУКАНОВА: На Димитров да се наложи наказание, че е пуснал такова нареждане за
лека кола.
Славчев да бъде снет от длъжност главен счетоводител. На каква длъжност – после ще решим. Ако не иска да остане на нисша длъжност, да напусне банковата система.
На Попов – „мъмрене“.
Да се обърне внимание на др. Михов, че Централното управление за последен път му обръ-
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ща внимание върху необходимостта в клон-4 да се установи истинска банкова дисциплина, която
изключва каквото и да е самоволно тълкувание и нарушение на банковите документи.
Да се обяви заповедта на целия апарат в страната. Това е моето предложение.
Има ли против?
ВСИЧКИ: Няма.
София, 21 май 1958 г.
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНА БАНКА
другарката ВЕЛА ЛУКАНОВА

ДОКЛАД
от ПЕТЪР Г. ПОПОВ, Началник на Планово икономическо управление
Относно: събираемостта на банковите заеми.
Другарко Председател,
Обезпечението на банковите заеми със стоково-материални ценности, като основен принцип при краткосрочното кредитиране, е свързано най-тясно с целевия характер и срочността на
банковите кредити. Проверявайки систематически правилното използуване на кредитите, банката
извършва ефикасен контрол чрез лева върху дейността на предприятията и плановото и целево използуване на оборотните средства. Чрез тая проверка се осъществява периодически контрол върху състоянието и наличието на стоковите запаси, срещу които са отпуснати банковите заеми, и се
въздействува активно върху предприятията за изпълнение на плановите задачи и спазване принципа на стопанската сметка и режим на икономии.
Сроковете за издължаване на заемите, отпускани срещу стоково-материални ценности, се
определят съобразно плановете на предприятията и обръщаемостта на материалните ценности. В
случаите, когато плановете не се изпълняват ритмично настъпват размествания на стоково-материалните ценности както между отделни предприятия, така също и в различните стадии на производствения процес в предприятията. Тези размествания могат да се дължат на ускорената преработка на суровините и материалите в готовата продукция, на предсрочна реализация на готовата
продукция, и на неизпълнение на плана за доставките на суровини, с които да се попълнят изразходваните запаси. В последните случаи средствата на предприятията се намират най-често в разплащателната им сметка.
Ежемесечните проверки за обезпечението на банковите заеми дават възможност на Банката да постави заемите в съответствие с настъпилите промени в наличните стоково-материални
ценности, да разкрие причините за тези отклонения от плановете и да въздействува за отстраняването им от предприятията. При установен недостиг от обезпечение, съответната част от заема веднага се погасява от средствата от разплащателните сметки на предприятията, а при липса на средства се отнася в просрочие.
Разкритите необезпечения на банковите заеми през последните три години, по данни от отчетността на банката, са показани в следната таблица:
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Разкрит недостиг от
обезпечения по баланса
ДАТА

Заеми срещу
стоково-материални
обезпечения

Обща сума

От тях
отнесени
в просрочие

Излишък
от обезпечения

няма
няма
200.314

данни
данни
338.796

в хиляди лева
31 декември 1955 г.
31 декември 1956 г.
31 декември 1957 г.

7.871.000
7.100.928
8.394.173

500.208
435.866
304.465

Данните в таблицата показват, че разкритият недостиг от обезпечение през последните три
години системно намалява, въпреки увеличението на отпуснатите заеми срещу стоково-материални ценности и докато в края на 1955 г. е бил 6.4% спрямо общата сума на отпуснатите заеми, то в
края на 1957 г. е спаднал на 3.6%.
Това показва, че засиленият банков контрол успешно е разкривал всички отклонения от
плановото движение на стоково-материалните ценности и е съдействувал на предприятията да подобрят финансовите си отношения, да поставят в по-добър ред материално-техническото снабдяване и изпълнението на всички останали показатели от производствените и търговски планове. В
тази насока допринесоха и разпорежданията на новите документи на Банката по разплащанията и
кредитирането.
В края на 1957 г. е установен недостиг от обезпечение в размер на 304 млн. лева, от които
104 млн. лева се дължат предимно на предсрочно изпълнение на производствените планове и плана за реализацията и вследствие на това са били издължени незабавно от предприятията при разкриване на необезпечението. Останалите 200 млн. лева са резултат на неизпълнение на плановете
на предприятията в определените срокове, отклонени оборотни средства от прякото им предназначение, допуснати свръхпланови загуби, неизпълнение на плана за печалбата и др. и затова предприятията не са могли да ги издължат веднага и банката ги е отнесла в просрочие. Същевременно в
края на годината са установени излишъци от обезпечение в размер на 340 млн. лева, които се дължат главно на разместване на ценностите между предприятията, натрупване на свръхпланови запаси и непоискване своевременно на заеми от страна на предприятията.
Контролът на банката чрез периодичното търсене обезпечение на заемите със стоково-материални ценности разкрива допусканите от предприятията отклонения на оборотни средства в
липси, начети, загуби и др., а също така влагането им в извънпланови капиталовложения. Същевременно необезпечените банкови заеми веднага се изискват от предприятията.
Методът за търсене обезпечение на заемите обаче не може да се използува, за да се установи доколко някои банкови заеми трудно могат да се съберат или пък вече станали несъбираеми,
поради това че отделни предприятия не стопанисват добре основните и оборотните си фондове,
не водят борба за опазване на социалистическата собственост и са с разклатено финансово положение.
Макар и със закъснение, едва в началото на тази година, банката насочи вниманието си към
въпроса за установяване действителната събираемост на банковите заеми.
От извършените анализи от всички банкови клонове на балансите на кредитираните предприятия към 31 декември 1957 г. се установи, че при 116 предприятия в 62 банкови клона има негарантирани банкови заеми в размер на 30.637 хил. лева.
Негарантираните заеми разпределени по предприятия, са показани в следната таблица:

Всичко:

62.934
5.506.031

1

3.007

853.451
1.245.823
310.703
292
126.929
138.862
106.173
31.622
362.665
263.077
301.602
79.638
29.415
1.592.845

2

Всичко редовни
и просрочени заеми
/без заемите за малка
мех., ширпотреба и
осн. рем./
хил. лева

1.770
98
136
23
343
39
108
23
89
80
14
178
43
62

1

броя

Общо брой на
всички предприятия

1. Селкоопи
2. Р. К. С.
3. Наркоопи и др.
4. Рибкоопи и др.
5. Т. П. К.
6. ДИП „Текстилни влакна“
7. ДСП „Месокомбинат“
8. ДТП „Дървопласмент“
9. ДСП „Винпром“
10. ДСП „Прер. зър. храни“
11. ДИП „Захарна индустрия“
12. Промкомбинати
13. ДТП „Топливо“
14. ДТП „Промишлени стоки“
15. ДТП „Печатни
произведения – търг. база“

А

ПРЕДПРИЯТИЯ

114

1

59
4
4
1
16
10
4
3
2
2
1
2
1
4

3

броя

Брой на предприятията
с негарантирани
банкови заеми

419.955

62.934

42.367
43.741
11.426
23
3.637
37.580
3.603
9.077
1.133
5.657
45.730
1.001
894
151.152

4

Обща
сума

17.265

-

4.413
3.174
127
9
1.364
3.868
263
1.424
355
322
1.788
117
41
-

5

От тях
негарантирани

Всичко редовни и
просрочени заеми
на предпр..от гр. з

31 декември 1957 година

71.308

16.249

1.171
1.830
1.244
1.024
15
4
49.771

6

13.240

3.557

125
532
216
284
15
4
8.507

7

30.505

3.557

4.538
3.706
343
9
1.648
3.883
263
1.428
355
322
1.788
117
41
8.507

8

Нетърсени, залежали, От негар. Заеми Негарантирани
некач. и др. стоковопредвидена
заеми при
матер. ценности по обезценка на тези включване на
доставна стойност
ценности
обезценката
/гр. 5+гр. 7/
хиляди лева
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От всички кредитирани от Банката предприятия в края на 1957 г., възлизащи на около
8.500 броя, негарантирани банкови заеми са разкрити само при 114 предприятия, които съставляват 1.34% от общия брой. Негарантираните банкови заеми при тези предприятия в размер на
30.637 хил. лева съставляват обаче 0.30% от общата сума на всичките отпуснати на предприятията редовни и просрочени заеми възлизащи на 10.077 млн. лева (изключение са заемите за малка
механизация, за ширпотреба и за основен ремонт). Относителният дял на негарантираните заеми
спрямо общата сума на отпуснатите заеми (5.506 млн. лева) на всички предприятия от посочените в таблицата управления и организации е 0.55%.
От всичките негарантирани банкови заеми към 31 декември 1957 г., 17.298 хил. лева са несъбираеми поради това, че предприятията са отклонили оборотни средства главно в липси, начети,
спорни и присъдени суми в размер на 14.213 хил. лева и в извънпланови загуби за 8.319 хил. лева. Останалите негарантирани заеми на сума 13.339 хил. лева се явяват условно несъбираеми, поради това че някои групи залежали, демодирани, некачествени и др. стоки по преценка на банковите клонове и предприятията са показани с по-ниска от доставната им стойност. При евентуална
продажба или бракуване на тези стоки, обезценената част от стойността им следва да се заплати за
сметка на бюджета или печалбата на предприятията и в резултат на това банковите заеми ще бъдат напълно издължени.
Повече от половината от предприятията с негарантирани банкови заеми са от системата на
Централния кооперативен съюз, обаче относителният дял на негарантираните им заеми е само
25.7% от общата сума на тези заеми.
Негарантираните банкови заеми при отделните селски потребителни кооперации, разпределени по банкови клонове, са показани в следната таблица:
[...]
От анализите на балансите на вносно-износните предприятия е установено, че при тях има
негарантирани банкови заеми в размер общо на 35.784 хил. лева. Фактически обаче тези заеми са
събираеми тъй като в по-голямата си част отклонените оборотни средства са свързани с невъзстановените своевременно дотации за плановите и извънпланови загуби на тези предприятия. Разпределени по отделните вносно-износни предприятия, негарантираните банкови заеми са показани в
следната таблица:
(в хиляди лева)

Предприятия

А
1. ДТП „Разноизнос“
2. ДТП „Индустриалимпорт“
3. ДТП „Хранекспорт“
4. ДТП „Металимпорт“
5. ДТП „Булгарплодекспорт“
ВСИЧКО

Всичко редовни и
просрочени заеми
Обща сума
Oт тях
гарантирани

Oтклонени оборотни
средства в липси,
начети, спорни
вземания

Извънпланови

Залежали
стоки

1

2

3

4

5

13.471
66.052
52.102
9.412
20.981
162.018

13.471
10.992
7.067
3.148
459
35.137

415
2.957
524
2.024
1.108
7.028

5.887
1.450
4.672
–
3.521
15.530

1.303
7.108
1.060
29.592
192
39.255

При ДТП „Разноизнос“ всичките банкови заеми в размер на 13.471 хил. лева се явяват негарантирани в края на 1957 година, поради това, че предприятието е реализирало извънпланова загуба за 5.887 хил. лева, не са покрити с дотации загубите му по ширпотреба за 7.277 хил. лева и
предприятието има вземания по рекламации и съдебни вземания общо за 1.040 хил. лева.
***
В заключение на изложеното по гарантираността на банковите заеми могат да се направят
следните изводи:
1. Несъбираемите банкови заеми в предприятията от системата на ЦКС и ТПК са резултат
главно на отклонени оборотни средства в липси и начети, спорни вземания и др. В последните ня-
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колко години кооперативните организации в по-голямата им част укрепват своето финансово състояние, като изпълняват плановете за печалбата и увеличават собствените си оборотни средства.
Изплатиха по-голямата част от старите ликвидационни заеми и системно намаляват размерите на
отклонените оборотни средства, като една част от тях събират, а друга се покриват с реализираните печалби от основната си дейност. От това може да се заключи, че в непродължително време кооперативните организации ще подобрят своето финансово състояние и негарантираните банкови
вземания ще бъдат сведени до минимум или въобще няма да се явяват такива. Освен това, в повечето случаи банковите заеми при тези предприятия са гарантирани и от висшестоящите организации. В краен случай съществува и възможността банковите заеми да бъдат издължавани и от ликвидиране основните средства на предприятията.
2. Негарантираните банкови заеми при отделни държавни предприятия са резултат главно
на непокритите своевременно планови и извънпланови загуби, непопълнените нормативи на собствените оборотни средства и неполучените навреме плащания от купувачите на стоките. Тези
причини са особено засилени в края на всяка година и в първите месеци на следващата година.
През останалите месеци на годината, след покриване на загубите и попълване на собствените оборотни средства, заемите се явяват гарантирани.
3. При търговските организации на едро се създава възможност за негарантиране на банковите заеми поради натрупаните големи количества залежали, демодирани, некачествени и нетърсени стоки, по-голямата част от които банковите клонове все още продължават да кредитират.
4. Контролът на банковите клонове през цялата година е бил насочен предимно към предприятията с лошо финансово състояние, които постоянно са допускали просрочия към Банката и
към доставчиците. След установяване на предприятията с несъбираеми банкови заеми, контролът
на банковите клонове е засилен и те са изисквали от предприятията и висшестоящите им организации конкретни мероприятия за отстраняване на причините, които са довеждали до негарантиране на банковите заеми. В отделни случаи банковите клонове са искали и съдействие и от Централното управление на банката. В много случаи резултатите от този контрол са налице и при редица
предприятия с негарантирани банкови заеми още в първите месеци на 1958 година, отклонените
оборотни средства са възстановени и банковите заеми са осигурени.
5. За да се установи по-ефикасен и постоянен контрол върху събираемостта на банковите
заеми, както и да се отстраняват навреме причините, които довеждат до това, необходимо е банковите клонове занапред периодически при анализиране балансите и отчетите на предприятията да
разкриват доколко има негарантирани банкови заеми и да изискат от предприятията отстраняване
на причините, които са влошили финансовото им състояние. Най-малко два пъти в годината резултатите от тези анализи да се отчитат на Централното управление на банката.
София, 8 май 1958 година
Н[ачалник]к на планово-иконом[ическо] у-ние: П. Г. Попов
ЦДА, ф. 132, оп. 19, а.е. 1, л. 466–470, 472–502. Оригинал. Машинопис.

№ 273
ОКРЪЖНО НА БНБ С УКАЗАНИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ИЗПАДАНЕ НА
НЯКОИ ОТ ГОЛЕМИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРОСРОЧИЕ И ЗА СВОЕВРЕМЕННО
УВЕДОМЯВАНЕ НА КРЕДИТНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА БНБ ЗА СЛУЧАИТЕ НА
ИЗПАДАНЕ В ПРОСРОЧИЕ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Кредитни управления
№ 88

София, 11 ноември 1958 г.
София, 11 ноември 1958 година
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ОКРЪЖНО
До
УПРАВИТЕЛИТЕ НА БАНКОВИТЕ КЛОНОВЕ
Относно:

уведомяване на кредитните управления, когато
крупни предприятия изпадат в просрочие.

Допускането на просрочие по заемите и платежните документи е най-сериозният белег за
влошаване работата на предприятията. Борбата срещу просрочието е задача от първостепенна
важност. За успешното водене на тази борба Централното управление на банката е издало заповед
№ 638/1957 година, окръжни №№ 173/1953 година, 150/1954 година и др., които не са отменени.
Въпреки дадените указания работата на редица банкови клонове по борбата с просрочията
все още не е задоволителна. Не се проучват задълбочено причините за просрочията; не се води до
край борбата за отстраняване причините за същите; допуска се примиренчество и не се сигнализира пред висшестоящите организации и съответните кредитни управления, когато причините за
просрочието лежат извън предприятието и др. В обяснителните записки редица клонове не отразяват основните причини за финансовото затруднение на предприятията и не се посочват мерките,
които са взети за отстраняването на същите.
За да бъде Централното управление на банката своевременно информирано за съществуващите неудачи в работата на крупните предприятия, когато същите изпадат в просрочие за суми в
значителен размер, издирвайте внимателно основните причини и уведомявайте писмено съответните кредитни управления. В писмата да се изнасят освен причините за просрочието, също така и
какви мерки е взел клонът за отстраняването им.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Зам.-председател:
/п/ Г. Терзиев
ЦДА, ф. 132, оп. 19, а.е. 6а, л. 65а. Оригинал. Машинопис.

№ 274
ДОКЛАД ОТ ГЛАВНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ НА БНБ ЛЮБЕН ТОДОРИНОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВЕЛА ЛУКАНОВА С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ НА
ОТПУСКАНИТЕ ЗАЕМИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА НАД
СРЕДНОГОДИШНИТЕ ИМ НОРМАТИВИ ЗА СОБСТВЕНИ ОБОРОТНИ СРЕДСТВА*
София, 22 декември 1958 г.
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
Т У К

ДОКЛАД
от ЛЮБЕН ТОДОРИНОВ, гл. счетоводител на банката.
Относно:

определяне лихвения процент на отпусканите заеми на държавните
промишлени предприятия по окръжно 38/1958 год.
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Другарко Председател,
С окръжно № 38/17.V.1958 г., в съгласие с т. 8 на 89-то постановление на Министерския
съвет от 30.ХII.1957 г., се нареди на банковите клонове да отпускат на държавните промишлени
предприятия заеми за над средногодишните им нормативи на собствените оборотни средства.
В окръжното не е отбелязано изрично с какъв лихвен процент следва да се олихвяват тези
заеми и някои от банковите клонове не са на ясно, как да ги третират и с какъв лихвен процент да
ги олихвяват, за което имаме и запитвания.
На промишлените предприятия за 1958 г. са определени средногодишни нормативи, установени на базата на средногодишната програма, а не както досега – на базата на програмата за
върховото тримесечие. За разликата от необходимите средства за над средногодишната програма
банката отпуска заем, необходим за предприятията, а не като такъв за въздействие, който следва
да се олихвява с 2% по т. 2 от тарифата на банката.
Моля въпросът да се разгледа в Централното управление, което да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Отпусканите заеми на промишлените предприятия по окръжно № 38/1958 г. за над средногодишния норматив от собствени оборотни средства да се олихвяват с 2% по т. 2 от тарифата на
банката.
Възлага се на главния счетоводител на банката др. Любен Тодоринов да уведоми банковите клонове за настоящото решение.
София, 22.ХII.1958 г.
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Л. Тодоринов

ЦДА, ф. 132, оп. 19, а.е. 2, л. 595–595а, 601. Оригинал. Машинопис.
* Докладът е приет от УС на БНБ с Протокол № 50 от 27 декември 1958 г.

№ 275
ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА
СЪГЛАСИЕ ПРЕД МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНАТА ТЪРГОВИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА
ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ЗА НЯКОИ ВИДОВЕ ЗАЛЕЖАЛИ СТОКИ
София, 25 май 1960 г.

ПРОТОКОЛ № 30
Заседание на 25 май 1960 година
Заседават: КИРИЛ НЕСТОРОВ, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, НЕШО ЦАРЕВСКИ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ, ГЕОРГИ ДИМОВ и НЕДЕЛЧО ДАЦКОВ
Отсъствуват: –
Присъствуват: Н. Гуговски от ЦК на БКП, Л. Ралчев, П. Попов, Л. Манолов, Тр. Дончев,
Д-р К. Попов, А. Вескова, Д. Калинов, Ж. Проданов, Д. Димиев, П. Петков, Б. Василев, Хр. Михов – управител на Соф. окр. клон на БНБ, Ал. Велков – управител на Соф. гр. клон на БНБ, заместник-управителите на Соф. гр. клон – Иванов и Баръмов, кредитните инспектори при Соф. гр.
клон М. Цветански – управител на окръжния б. клон в Ст. Загора, Кр. Коджабашев – управител на
БНБ-2, София и Китанов – управител на БНБ-3, София.
Заседанието се откри в 9 часа
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Дневен ред:
[...]
3. Доклад относно въвеждането на потребителския кредит.
Докладва Р. Чубриев
[...]
По точка 3.
Централното управление след като разгледа доклада относно въвеждането на потребителския кредит и след станалите разисквания, взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Банката да даде мнение пред Министерството на вътрешната търговия, че е съгласна да
се въведе потребителски кредит за някои залежали стоки по предварително изготвени списъци,
одобрявани от Министерството на финансите, Министерството на вътрешната търговия, Българска народна банка и Държавна планова комисия. Потребителския кредит да се отпуска чрез специални търговски магазини в окръжните и някои по-големи градове. Потребителският кредит да се
дава само на работници и служители със срок за плащане до 12 месеца и в максимален размер до
30% от годишната заплата.
Отговорник Р. Чубриев
[...]
София, 25 май 1960 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: К. Несторов
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: В. Николов
ЦДА, ф. 132, оп. 22, а.е. 2, л. 150–152. Оригинал. Машинопис.

№ 276
ОКРЪЖНО ПИСМО ОТ ДЪРЖАВНАТА ПЛАНОВА КОМИСИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА
ФИНАНСИТЕ, КОМИТЕТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТТА, МИНИСТЕРСТВОТО НА
ВЪТРЕШНАТА ТЪРГОВИЯ И БНБ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОКРЪЖНИТЕ СЪВЕТИ И
УПРАВИТЕЛИТЕ НА КЛОНОВЕ НА БНБ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КРЕДИТНАТА И
ФИНАНСОВАТА ДИСЦИПЛИНА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛОШЕНОТО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
НА МНОГО ТЪРГОВСКИ И ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОСРОЧВАНЕ НА
ПЛАЩАНИЯТА ИМ КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
София, 20 август 1960 г.
държавна планова комисия
Управление „Общ план“
София, 20 VIII август 1960 г.
№ .....
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ОКРЪЖНО
Управление „Валутно-кредитно“
№ 750
До
КОМИТЕТ ПО ПРОМИШЛЕНОСТТА
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОКРЪЖНИТЕ
Финансово-счетоводен отдел
НАРОДНИ СЪВЕТИ
№ .....
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНАТА ТЪРГОВИЯ
Финансово-счетоводен отдел
№ .....
До
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
УПРАВИТЕЛИТЕ НА БАНКОВИТЕ
Планово-икономическо управление
КЛОНОВЕ
№ .....
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––––––––––––––––––––––––
ОТНОСНО: укрепване на кредитната и финансовата дисциплина
––––––––––––––––––––––––
Министерският съвет е констатирал, че през изтеклото шестмесечие на годината много
търговски и промишлени предприятия са влошили финансовото си състояние и са допуснали големи просрочия на плащанията си към Банката и доставчиците. Поради това с точка 7. на П-171-то
постановление на Министерския съвет от 19.VII. т.г. се възложи на Българската народна банка
съвместно с Държавната планова комисия, Министерството на финансите, Комитета по промишлеността и Министерството на вътрешната търговия да проучат причините за голямото увеличение на просрочените заеми в търговските и промишлените предприятия и да вземат необходимите мерки за укрепване на кредитната и финансовата дисциплина.
От анализа на данните, с които разполага Банката, от извършени допълнителни проучвания
в някои предприятия и от констатациите на останалите министерства и ведомства се установи
следното:
Средномесечният размер на просрочените заеми при търговските и промишлените предприятия за периода януари – юни е бил през 1958 г. 385 млн. лв., през 1959 г. е нараснал на 409
млн. лв., а през 1960 г. е достигнал 793 млн. лв. По отношение на средния размер на всички отпуснати заеми през този период, просрочените заеми съставляват през 1958 г. 3,9 на сто, през 1959 г.
3,7 на сто и през 1960 г. 5,9 на сто.
Увеличението на просрочените заеми е предимно при търговските предприятия. Така, през
1958 г. техният средномесечен размер през периода януари – юни е бил 104 млн. лв. или 1,6 на сто
спрямо всички заеми, през 1959 г. – 141 млн. лв. или 2,2 на сто и през 1960 г. – 429 млн. лв. или
5,9 на сто. В някои окръзи обаче относителният размер на просрочените заеми спрямо общия размер на всички заеми при търговските предприятия през 1960 г. е много по-голям. Така, в Благоевградски окръг просрочените заеми по отношение на всички заеми съставляват 15,7 на сто, в Смолянски окръг – 12,8 на сто, във Варненски окръг – 9 на сто, в Силистренски окръг – 9 на сто, в
Кърджалийски окръг – 8,7 на сто, в Пазарджишки окръг – 7,6 на сто, в Хасковски окръг – 7,3 на
сто, в Търновски окръг – 7 на сто и във Врачански окръг – 6,9 на сто. Основната причина за просрочията е неизпълнение на плана за стокооборота и свръхпланови запаси.
При промишлените предприятия средномесечният размер на просрочените заеми през този
период е бил през 1958 г. 281 млн. лв., през 1959 г. – 268 млн. лв. и през 1960 г. 364 млн. лв.
Просрочените заеми при промишлените предприятия са все още големи. Това показва, че
при много промишлени предприятия съществуват съществени недостатъци и слабости в организацията на финансовата и стопанската дейност, които влошават финансовото им състояние и водят
до просрочие на плащанията към Банката и доставчиците.
Освен посочените просрочени заеми, през периода януари – юни търговските и промишлените предприятия са имали и просрочени платежни документи към доставчиците. Средномесечният им
размер през 1958 г. е бил 208 млн. лв., през 1959 г. – 260 млн. лв. и през 1960 г. 205 млн. лева.
От проучванията отново се констатира, че причините за просрочията продължават да действуват от редица години и са известни на предприятията, на висшестоящите организации и на контролните органи.
По-съществените от причините, които продължават да съществуват за по-дълги или за пократки периоди при отделните търговски и промишлени предприятия са:
1. Неизпълнение на плана за стокооборота поради следните по-главни причини:
а) нередовно попълване на магазините с търсени от населението стоки, които се намират в
достатъчни количества в складовете на търговските предприятия на едро;
б) незадоволително изучаване на потребителското търсене от търговските предприятия на
едро и на дребно;
в) наличие на големи количества залежали, дефектни, демодирани и други стоки, които не
се търсят от купувачите;
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г) необвързване плана за стокооборота със стоковите фондове, като се допуща размерът на
стоковите фондове да е под норматива;
д) неритмични доставки на стоки, ненавременно доставяне на сезонни стоки, изкупуване на
некачествени и нетърсени стоки;
е) недостатъчно обхващане и разширяване на търговията със стоки от децентрализования
фонд;
ж) несъобразяване работното време на магазините със свободното време на работниците и
служителите;
з) незадоволително рекламиране, особено на новодоставените стоки;
и) неоправдано затваряне на магазините за по-продължително време от необходимото при
извършване на инвентаризации, ремонти, преустройства и други.
2. Натрупване на некредитирани от Банката свръхпланови запаси от материали и стоки, поради следните по-главни причини:
а) организационни недостатъци в предприятията по материално-техническо снабдяване –
стремеж за презапасяване; неспазване на разпорежданията за отчитането, контрола и движението
на материалните ценности; липса на контрол от ръководителите на предприятията върху работата на началник-складовете и закупчиците, за да се предотврати доставката на материали и стоки,
от които предприятието има достатъчно;
б) неритмичност при снабдяването с материали и особено с вносни материали, а в някои
случаи доставяне на ненужни материали;
в) изменение на производствената програма в процеса на изпълнението є без съответно изменение на плана за материално-техническото снабдяване и другите показатели на стопанските и
финансовите планове;
г) неизпълнение на плановете по обем, качество, асортимент, срокове и себестойност;
д) недостатъчно проучване нуждите на населението и произвеждане на стоки, несъобразени с потребителското търсене;
е) недостатъчна съгласуваност между работата на окръжните търговски предприятия, търговските предприятия на дребно и промишлените предприятия, за да се обезпечи производството
и доставката на качествени и търсени стоки;
ж) безгрижно отношение на ОТП по разместване на залежалите и ненужни стоки от едни
райони на окръга в други, където се търсят;
з) формално планиране на материалите от ОНС и от ОП „Материално-техническо снабдяване“, формалното им разпределение, а в някои случаи и натрупване на потребителите.
3. Несвоевременно попълване норматива на собствените оборотни средства, най-често поради неизпълнение плана за печалбата.
4. Недостатъчно приспособяване на производството към измененията на потребителското
търсене.
5. Несвоевременно възстановяване на планови и извънпланови загуби на предприятията.
6. Неосигуряване навременното заплащане на продукцията, предназначена за капиталовложения.
7. Отклоняване на оборотни средства в кражби, начети, липси, инвестиции и други.
Големите размери на просрочията през тази година и тяхното нарастване показват, че при
много предприятия ръководителите, а също така и контролните органи, не полагат достатъчно
грижи за навременното разкриване и отстраняване на слабостите и недостатъците в тяхната работа. В повечето случаи те се задоволяват само да регистрират просрочията, без да издирват причините и да вземат решителни мерки за тяхното премахване. Това формално и пасивно отношение
към просрочията и лошото финансово състояние на предприятията трябва безусловно да бъде отстранено и да се поведе активна борба за отстраняване на всички субективни и обективни причини, които затрудняват дейността на предприятията и влошават финансовото им състояние.
За да се постигнат бързи и положителни резултати, необходимо е с общите усилия на предприятията, висшестоящите организации и контролните органи преди всичко да се изпълняват найточно и навреме всички издадени досега разпореждания за борба срещу просрочията. До банковите клонове между другите указания следва да се упоменат окръжните №№ 150/1954 г., 76 и 88 от
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1958 г. и заповед № 638 от 1957 година.
Освен това в края на 1959 г. и в началото на 1960 г. се издадоха редица партийни и правителствени разпореждания, с които се цели да се внесат решителни подобрения в изпълнение на
стопанските и финансовите планове на предприятията и ликвидиране на допусканите слабости и
недостатъци в работата им. Такива документи са: постановлението на ЦК на БКП и Министерския
съвет за по-нататъшното развитие на социалистическата търговия, за по-пълно задоволяване на
материалните и културни потребности на трудещите се; 252-то постановление на МС от 3.ХII1959 г., 72-то постановление на МС от 23.III.1960 г. и 1089-то разпореждане на МС от 5 юли т.г.
за уреждане свръхнормативните запаси от материали и стоки в промишлеността и търговията;
136-то постановление на МС от 31.V.1960 г., за създаване на Централно търговско предприятие.
Основно задължение на предприятията, висшестоящите организации и контролните органи е да
изпълняват и да контролират всичките издадени разпореждания.
Наред с това наложително е да се проведат и следните допълнителни мероприятия:
1. В срок до 30.IХ.1960 г. банковите клонове, съвместно с ръководителите на предприятията и представители на народните съвети, да анализират подробно финансовото състояние на всяко предприятие, което допуска системни и в големи размери просрочия, да установяват точните
причини за лошото му финансово състояние и да предвидят конкретни мероприятия за премахване на слабостите и недостатъците в работата.
2. Когато се установи, че причините за просрочията не могат да се отстранят само с усилията на местните органи, с аргументирани доклади да се изнасят въпросите пред висшестоящите организации и пред министерствата и ведомствата за тяхното окончателно разрешение.
3. След изготвяне на мероприятията упорито да се следи за тяхното срочно изпълнение, като при неизпълнение да се търси съдействие от местните партийни органи, а накрая и от съответните централни ведомства.
4. Усилията на всички да бъдат насочени преди всичко към осигуряване изпълнението на
плана за стокооборота от всяко търговско предприятие, за ликвидиране на залежалите, ненужни и
нетърсени материали и стоки и за производството и изкупуването само на качествена продукция.
Председател на Държавната планова комисия:
Министър на финансите:
Председател на Комитета по промишлеността:
Министър на вътрешната търговия:
Председател на Българска народна банка:
ЦДА, ф. 163, оп. 90, а.е. 62, л. 136–141. Оригинал. Машинопис.

№ 277
ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД И С
РЕШЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРА НА РАЗРЕШАВАНИТЕ ОТ УПРАВИТЕЛИТЕ НА
КЛОНОВЕТЕ НА БНБ ЗАЕМИ ЗА МАЛКА МЕХАНИЗАЦИЯ И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ
ЗА ШИРОКА УПОТРЕБА
София, 21 октомври 1960 г.

ПРОТОКОЛ № 71
Заседание на 21 октомври 1960 година
Заседават: КИРИЛ НЕСТОРОВ, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, НЕШО ЦАРЕВСКИ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ, ГЕОРГИ ДИМОВ И НЕДЕЛЧО ДАЦКОВ.
Отсъствуват: –
Присъствуват: д-р К. Попов.
Заседанието се откри в
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Дневен ред:
[...]
2. Разглеждане доклад относно намаляване размера, до който управителите на банковите
клонове могат да разрешават заеми за малка механизация и ширпотреба.
Докладва Л. Манолов
[...]
По точка 2.
Централното управление след като разгледа доклада за намаляване размера, до който управителите на банковите клонове могат да разрешават заеми за малка механизация и ширпотреба,
взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Чл. 323 на Инструкция № 1 да се замени със следната нова редакция:
„Чл. 323. Разрешенията за ползуване на заеми за малка механизация и ширпотреба да се дават от:
а) управителите на банковите клонове за суми до 50,000 лева за едно мероприятие;
б) управителите на окръжните клонове за суми от 50,000 лв. до 100,000 лева;
в) Централното управление на банката за суми над 100,000 лева. При искане на заем над
100,000 лева заемоискателят представя писмен документ за съгласуване на мероприятието със съответната висшестояща организация, Държавна планова комисия и Комитета по промишлеността.“
2. Отменя се буква „г“ от т. 4 на чл. 320.
Разрешаването на заеми за малка механизация и ширпотреба се извършва в границите на
спуснатите кредитни лимити на банковия клон за тези заеми, като се дава предимство на онези мероприятия, от внедряването на които в по-къс срок се получава по-голям икономически ефект и
по-голяма полза на народното стопанство. Когато спусканите лимити са по-малки от предявените
искания за заемите за малка механизация и ширпотреба, степенуването на обектите се извършва
от окръжните банкови клонове, в съгласието с окръжния народен съвет.
Приложение: докладите по т. т. 1 и 2.
София, 21.X.1960 година
Председател на Ц. у. на БНБ:
Секретар на Ц. у. на БНБ:

К. Несторов
В. Николов

До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
другаря Кирил Несторов
ТУК

ДОКЛАД
от ЛЮБОМИР МАНОЛОВ,
н-к управление „Кредитиране промишлеността и търговията“
ОТНОСНО: Намаляване размера, до който управителите на банковите клонове могат
да разрешават заеми за малка механизация и ширпотреба.
Другарю Председател,
С окръжно № 89 от 17 ноември 1958 година се даде пълна компетенция на управителите на
банковите клонове да разрешават заеми за малка механизация и ширпотреба в кръга на спуснатия
кредитен лимит.
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Фактически даденото на управителите на банковите клонове право с посоченото окръжно
се ограничаваше от обстоятелството, че ползуването на заемите за малка механизация и ширпотреба се допускаше след съобщаване характера на мероприятието, планирания икономически ефект
и спускането на кредитен лимит от Централното управление, въз основа на искането на банковия
клон, за всеки конкретен случай. При това положение, съответното кредитно управление или отдел при Централното управление на банката вземаше отношение по исканията за внедряване на
мероприятията със заеми за малка механизация и ширпотреба, и провеждаше предварителен контрол по ползуването на тези заеми. В случаите когато се преценеше, че внедряването на известно
мероприятие е нецелесъобразно, не се спускаше искания кредитен лимит, с което се предотвратяваше кредитирането на непроучени, необосновани или неефективни и неоправдани обекти. Това
означаваше, че компетенцията на управителите на банковите клонове е дадена номинално.
Така установения ред по ползуването на заемите за малка механизация и ширпотреба се измени със създаването на окръжни банкови клонове, когато с Временните указания за работата на
окръжните и районните банкови клонове – окръжно № 32 от 18 април 1959 год. се разпореди,
всички банкови клонове да съставят проект за кредитния план за района си.
В резултат на извършената промена по съставянето на кредитния план на банката, отпадна
и искането на кредитни лимити от банковите клонове, с което на Централното управление се отне
съществуващата възможност за преценка на целесъобразността и ефективността на обектите, осъществявани със заеми за малка механизация и ширпотреба, тъй като разрешаването на заемите се
извършва по места, от управителите на банковите клонове, в кръга на съответните лимити по утвърдения тримесечен кредитен план.
С изменението на Инструкция № 1 в частта є за кредитиране със заеми за малка механизация и ширпотреба, извършено с окръжно № 61 от 14 август 1959 година, което продължава да е в
сила, разрешенията за ползуване на заеми за малка механизация и ширпотреба се дават от:
а) управителите на банковите клонове за суми до 100.000 лв. за едно мероприятие;
б) управителите на окръжните банкови клонове за суми над 100.000 лв. до 500.000 лв.;
в) Централното управление на банката за суми над 500.000 лв.
От извършените проверки по правилното разрешаване и ползуване на заемите за малка механизация и ширпотреба установяваме, че в много случаи управителите на банковите клонове не
проучват достатъчно задълбочено представените им искания, използуват неправилно дадената им
компетенция, изпадат под влиянието на местнически тенденции, и допускат кредитирането със заеми за малка механизация и ширпотреба на мероприятия, внедряването на които не е стопански
оправдано. Нерядко подобни мероприятия се изоставят след като за тях са били изразходвани ценни материали и значителни средства. Ползуваните заеми за такива мероприятия се събират, без да
е получен планирания икономически ефект, вследствие на което предприятията се затрудняват.
Така банковия клон Троян е разрешил на ДМЗ „Машстрой“ в същия град заем за обзавеждане на специализиран участък за сенокосачки планински тип в размер на 93.000 лв. След внедряването на механизацията е установено, че производството на тези сенокосачки е възложено на Завод 11 Вазовград, поради което механизацията не се използува и заема е изискан предсрочно.
Банковия клон Михайловград е разрешил на ДКК „Г. Генов“ гара Бойчиновци заем в размер на 163.000 лв. за направа на въглищно поле, което също е изоставено.
В други случаи банковите клонове разрешават заеми за малка механизация и ширпотреба
за мероприятия, за които не са осигурени необходимите материали и работна ръка, или по искания, в които не са включени всичките разходи, извършването на които е наложително за внедряването на механизацията. Това довежда до искания за продължаване на максималния срок за внедряване на механизациите или за увеличаване първоначално определения размер на заемите, като се
забавя реализирането на планирания икономически ефект.
Така например, банковия клон Благоевград е разрешил на Д.П. „Тютюнева промишленост“
гр. Гоце Делчев на 11.IX.1959 година заем в размер на 180.410 лв. със срок за внедряване
31.I.1960 година. Механизацията не е внедрена в срок, а фактическата є стойност е превишила
планираната сума, поради което срокът за внедряване е продължен до 21.IV.1960 год., а размерът
на заема увеличен на 406.626 лв. Тъй като и в ново определения срок механизацията не е внедре-
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на, на 6. май т.г. е дадено второ продължение – до 30 юни т.г. Предприятието не е спазило и този
срок, поради което се е наложило трето продължение на срока и ново увеличение на размера на
заема с още 130.000 лв.
Заслужава да се отбележи, че някои случаи, за да се избегне контрола на Централното управление и евентуалното отказване на заема, предприятията не посочват действително необходимите средства за внедряване на мероприятията, а отправят искания за заеми до размера на компетенцията на банковия клон. Характерен в това отношение е случая с окръжния банков клон Стара
Загора, който е разрешил на Д.И.П. „Девети септември“ гр. Казанлък заем в размер на 499.000 лв.
за организиране на цех за производство на тухли. Заема не е ползван, понеже в последствие е установено, че финансирането на цеха е предвидено по пътя на лимитните капиталовложения.
Подобни са случаите и с разрешените заеми от:
Банковия клон Кюстендил – на ДИП „Горхим“ Рилски Монастир, за инсталация за директно добиване на оцетна киселина в размер на 500.000 лв.
Окръжния банков клон Пловдив – на ЕОПСМ „Комуна“ Пловдив, за строеж на керамична
фабрика за производство на тухли в с. Дъбене в размер на 499.000 лв. и в с. Голямо Конаре, също
в размер на 499.000 лв.
Такива случаи са допускани и от банковите клонове: Видин, Габрово, Димитрово, Ловеч и
други.
Банковите клонове са допускали и други слабости при разрешаването на заемите за малка
механизация и ширпотреба в кръга на дадената им компетенция, поради което се получават отрицателни резултати, които се свеждат главно към следното:
1. Допуска се отклоняването на материали и влагането на труд в неудачни мероприятия, с
което се затруднява срочното внедряване на други обекти, въвеждането в експлоатация на които
би довело до осъществяването на значителни стопански резултати.
2. Провеждат се местнически тенденции и се ангажират заемни средства в неефективни мероприятия, в резултат на което при издължаването на заемите се отклоняват оборотни средства и
се затруднява финансовото състояние на предприятията.
3. Вследствие забавяне внедряването на кредитираните мероприятия, не се постига своевременно целта за която е разрешен заема, и не се получава бърз икономически ефект.
За отстраняване на слабостите, допускани от банковите клонове при разрешаването на заемите за малка механизация и ширпотреба се налага да се ограничи компетенцията на управителите на банковите клонове по разрешаването на тези заеми
[...]
гр. София, 11 октомври 1960 година.
Н-к управление: Л. Манолов
1.
К. Несторов
2.
Г. Терзиев
3.
Н. Царевски
4.
Анг. Георгиев
5.
Г. Димов
6.
Р. Чубриев
7.
Н. Дацков
[Върху документа – резолюция:]
Др. Ралчев
Моля да се пусне на подпис, ако нямате бележки. К. Несторов
19.X.1960 г.

ЦДА, ф. 132, оп. 22, а.е. 4, л. 179, 182–186. Оригинал. Машинопис.
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№ 278
ДОКЛАД ОТ НАЧАЛНИКА НА ПЛАНОВО-ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ГЕОРГИ
ДИМОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРИЛ НЕСТОРОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА
КОНТРОЛА НА КЛОНОВЕТЕ НА БНБ ВЪРХУ ПРЕДПРИЯТИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПЛАНА ЗА СЕБЕСТОЙНОСТТА*
София, 29 юни 1961 г.
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
другаря КИРИЛ НЕСТОРОВ
ТУК

ДОКЛАД
от ГЕОРГИ ДИМОВ, началник на Планово-икономическо управление
Относно:

контролът на банковите клоневе върху предприятията във
връзка с изпълнението на плана за себестойността.

Другарю Председател,
По поставената задача да се проучи каква е работата на банковите клонове във връзка с
контрола върху предприятията по изпълнението на плана за себестойността бяха посетени банковите клонове № 2 и 3 в София, Пловдив-града, Пазарджик, Благоевград, Плевен, Коларовград,
Нови пазар, Ловеч и Троян.
В резултат на извършените проверки се установи следното:
Банковият клон № 2 в София редовно е следил изпълнението на плана за себестойността.
Недостатъчно задълбочена е била работата на клона обаче по разкриване причините довели до неизпълнението на плана. Обикновено причините са били съобщавани на предприятията с по няколко реда в писмата, с които са искани мероприятия, осигуряващи изпълнението на плана за себестойността през последващите тримесечия. Така например в писмото до градския клон, с което се
иска въвеждането на специален режим на кредитиране за ДИП „Стинд“ е посочено като причина
за неизпълнение на плана за себестойността допуснатия брак за цех „Стъкло“ в размер на 184
х.лева, а общият преразход по себестойността за I-то тримесечие на т.г. възлиза на 4.166 х.лева.
Недостатъчно експедитивно са движени въпросите по искането на мероприятията за изпълнението на плана за себестойността. Така например балансът и формите към него на Оловнодобивната фабрика в Курило към 31.ХII.1960 г. са получени в клона на 8.II.1961 г. Таблицата за наблюдаваните показатели от производствено-финансовия план, за неизпълнението на които се искат
мероприятия е била попълнена на 14.II.1961 г., а нареждането на управителя на клона за искане на
мероприятия, осигуряващи изпълнението на плана за себестойността за I-то тримесечие, е дадено
на 15.III., на която дата е отправено и писмо до предприятието. От датата на писмото до края на
тримесечието са останали 15 дни, в който срок е трябвало да бъдат изготвени мероприятия и да се
изпълнят, за да се осигури изпълнението на плана за себестойността за I-то тримесечие. За същото тримесечие предприятието е изпълнило плана за себестойността, но за това банковият клон няма никаква заслуга. Явно е, че клонът е търсил само формалното спазване на разпорежданията на
Инструкция № 1, без да държи сметка, че по този начин не може да окаже никакво въздействие
върху работата на предприятието.
Със закъснение са изискани мероприятия и от ДИП „Промс“, обслужвано от същия банков
клон, които са били представени на 25.III. По този начин за изпълнението им са останали само 5
дни до края на тримесечието. Освен това представените мероприятия имат характер на пояснения
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за причините относно неизпълнение на плана за себестойността за IV-то тримесечие на 1960 година, без да съдържат никакви конкретни мерки. Инспекторът по кредита е дал предложение, на
предприятието да бъде наложен специален режим на кредитиране, като се въведе акредитивна
форма на плащане и се преустанови отпускането на временни платежни заеми. Това предложение
има формален характер, тъй като спрямо предприятието е била въведена акредитивна форма на
плащане още през 1960 година, поради наличие на свръхпланови запаси, а временни платежни заеми не са били отпускани на предприятието след прехвърлянето му на кредитиране със заем по
оборота. Независимо от предложението на инспектора по кредита, управителят на клона е наредил
до 25 май да се обследва предприятието и тогава да се вземе решение какви мерки да се предприемат. При такъв начин на работа, въпреки че предприятието не е изпълнило плана си за себестойността през две последователни тримесечия, специален режим на кредитиране не е бил наложен.
Софийският клон № 2 със закъснение е изнесъл въпроса за въвеждането на специален режим на кредитиране на ДИП „Стинд“. При планирана икономия от снижение на себестойността за
I-то тримесечие на т.г. в размер на 4.040 х.лева предприятието е допуснало преразход от 126 х.лева или общо преразходът за тримесечието възлиза на 4.166 х.лева. Наред с това предприятието не
е изпълнило и планираната печалба от 1.700 х.лева, като е допуснало загуба в размер на 810 х.лева. Понеже и към 31.ХII.1960 година предприятието не е изпълнило плана за себестойността,
всички условия за въвеждането на специален режим на кредитиране са били налице. Въпросът за
въвеждането на такъв ред за кредитиране е изнесен едва на 6 май пред градския клон в София,
който от своя страна е препратил преписката на отдел „Кредитиране на промишлеността“. Поради някои непълноти в нея тя отново е била върната на клона за допълване. До 20 юни въпросът не
бе още придвижен, въпреки че от представянето на баланса към 31.III.1961 г. са изминали повече
от 2 месеца.
Банковият клон № 3 в София също така редовно е следил изпълнението на плана за себестойността от отделните предприятия, като е изисквал мероприятия имащи за цел да осигурят изпълнението на плана за себестойността през следващите тримесечия. Представяните мероприятия
обаче не са били подлагани на задълбочена преценка, за да се види доколко с тях се осигурява изпълнението на плана. Така например ДИП „Електрометал“ не е изпълнило плана за себестойността за I-то тримесечие, като е допуснало свръхпланов разход от 119 х.лева. В обзора на предприятието по изпълнението на този план, като главна причина за неизпълнението се посочва неизпълнението на производствения план в натурално изражение, идващо от неизпълнение на плана за
стоманените отливки. Предприятието посочва, че 124 тона стоманени отливки за кооперирано
производство не са били произведени защото били много дребни и трудоемки. Въпреки тези констатации, направени от самото предприятие, в представените мероприятия за изпълнение на плана за себестойността през второто тримесечие не са набелязани мероприятия, които да отстранят
тази слабост. Това обаче не е забелязано от клона. Представените мероприятия не са прегледани
от управителя, за да даде и той своята преценка. Явно е, че клонът се е отнесъл формално към този въпрос, от което може да се направи извод за степента на въздействието, което той ще окаже
върху предприятието. И тук, както и в клон № 2 причините за неизпълнението на плана за себестойността не са били разкривани докрай, което е довело и до формалното приемане на представените мероприятия. Главното внимание на клона е било насочено към съпоставяне само на плановите и отчетни данни от плана за себестойността, с оглед да се спазят формално разпоредбите на
Инструкция № 1 за кредитиране на предприятията и стопанските организации.
Сравнително по-добре е движен въпросът по контрола върху изпълнението на плана за себестойността от градския клон в Пловдив. Чрез извършваните анализи са били разкривани допълнителни причини за неизпълнението, освен тези посочени в обзора на предприятието. Независимо
от това обаче са допуснати и някои нарушения, които също са придавали формален характер на
предприеманите от клона действия. Така например мероприятията от ДИП „Тракия“ във връзка с
неизпълнението на плана за себестойността през IV-то тримесечие на 1960 година са били представени едва 8 дни преди изтичане на първото тримесечие на т.г. Освен това клонът е допуснал
ДИП „Напредък“ да не представи мероприятия, въпреки че планът за снижение себестойността
през I-то тримесечие не е бил изпълнен. По този начин клонът се е лишил от възможността да упражнява контрол върху хода на работата по изпълнението на плана през II-то тримесечие.
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Формално е било подходено към мероприятията, представени от Държавния месокомбинат.
За неизпълнението на плана през I-то тримесечие е отправено писмо до Месокомбината с искане
до 15 май мероприятията да бъдат представени в клона, като чрез тях се осигури както изпълнението на плана за II-то тримесечие, така и догонване изоставането от I-то тримесечие. В отговор на
това писмо Месокомбинатът е представил препис от организационно-техническите мероприятия
за 1961 година, в които има срокове за изпълнение до 30 септември 1961 година. Въпреки несъответствието между сроковете в представените мероприятия и искането на клона, последният не е
обърнал внимание на това.
Допуснато е било нарушение на разпорежданията на Инструкция № 1, като вместо да бъде
въведен специален режим на кредитиране на ДИП „Каменица“, клонът е изискал наново мероприятия за изпълнението на плана за себестойността. С тези действия се е създало впечатление в
предприятието, че въпросът за въвеждането на специален режим на кредитиране се свежда до непрекъснато искане на мероприятия, без да се оказва някакво въздействие чрез налагането на кредитни санкции върху производствено-финансовата им дейност.
Почти същите грешки са допускани и от банковия клон в Пазарджик. И тук вместо да бъде
въведен специален режим на кредитиране към Д[ържавния] К[онсервен] К[омбинат] „Марица“ и
ДП „Тютюнева промишленост“, клонът наново е изискал представянето на мероприятия, с което
не е упражнил необходимото въздействие върху работата на тези две предприятия. Трябва да се
отбележи обаче, че докато в градския клон в Пловдив по-задълбочени анализи по изпълнението на
плана за себестойността са били извършвани и преди издаването на заповед 492, в клона Пазарджик подобрение в работата по отношение обхвата на анализа се забелязва след издаването на заповедта.
От проучванията, които се направиха в банковия клон в Благоевград се установи, че работата на клона във връзка с контрола по изпълнението на плана за себестойността не е задоволителна. Клонът не е работил системно по този въпрос. Констатираха се случаи, когато към тримесечните баланси липсва формата за отчитане изпълнението на плана за себестойността. За някои
предприятия следователно изпълнението на плана за себестойността не е било следено. За други,
изпълнението на плана при които е следено, на въпроса не е гледано с необходимата сериозност.
Така например ДИП „Места“ допуснало неизпълнение на плана за себестойността през III и IV-то
тримесечие на 1960 година и I-то тримесечие на 1961 година. Въпреки сериозните слабости в работата на това предприятие клонът се е задоволил само с изпращането на писмо, изготвено въз основа на баланса към 31.ХII.1960 г., с което се съобщава на предприятието неизпълнението на показателите от производствено-финансовия план, като са изискани мероприятия. В отговор на писмото е бил представен препис от плана за организационно-техническите мероприятия, но клонът
не е следил за тяхното изпълнение.
За I-то тримесечие на 1961 година планът за себестойността не е изпълнен от 9 предприятия. Две от тези предприятия не са представили исканите мероприятия и въпреки това клонът не
ги е потърсил.
От неизпълнилите плана си за себестойността 9 предприятия е бил направен опит да се анализира неизпълнението само в две предприятия. За останалите предприятия клонът не е анализирал причините за неизпълнението, което не може да му даде възможност да упражни и необходимо въздействие върху тяхната работа.
Общото впечатление от работата на клона по контрола във връзка с изпълнението на плана за себестойността е че се е работило без система, инцидентно, по усмотрение на отделните инспектори и за отделни предприятия. Обща насока в работата на инспекторите не е давана, поради
което и резултатите не са добри.
И в банковия клон в Плевен качеството на извършваните анализи е незадоволително. Така
например при анализа на себестойността на птицекланицата в гр. Плевен инспекторът по кредита
е установил, че при планиран разход на гориво в размер на 160 тона, фактически са изразходвани
293 тона, без обаче да се установят причините за допуснатия преразход от гориво. Без никакви
аналитични данни е извършена и проверката по изпълнението на плана за себестойността на
Д[ържавния] К[ерамичен] З[авод] „Първи май“.
Банковите клонове в Коларовград и Нови пазар са следили изпълнението на плана за себес-
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тойността, главно чрез съпоставянето на плановите и отчетни данни, без да са установявани причините за неизпълнението. Анализите имат констативен характер, без да се правят изводи и посочват пътищата за отстраняване на допуснатите слабости в работата.
При допуснато неизпълнение на плана за себестойността, от предприятията са искани мероприятия, но те имат повече формален характер, без да осигуряват отстраняване на причините,
довели до неизпълнението на плана. Независимо от това не бе установен нито един случай, при
който клонът да е следил как върви изпълнението на представените мероприятия.
Подобни слабости са допускали и банковите клонове в Ловеч и Троян.
От изнесените дотук данни се вижда, че слабостите допускани от посетените банкови клонове се свеждат главно до следното:
1. Качеството на анализите, където такива са извършвани, е било незадоволително. Това е
лишавало клоновете от възможността да направят правилна преценка доколко с представените мероприятия ще се осигури изпълнението на плана за себестойността през следващите тримесечия.
Това в още по-голяма степен се отнася за онези банкови клонове, които въобще не са правили анализ на изпълнението на плана за себестойността.
2. Представяните мероприятия за изпълнението на плана за себестойността в повечето случаи са изготвяни формално от предприятията. Банковите клонове не са вземали мерки за отстраняване на този формализъм в работата, а напротив – със своето бездействие са допринасяли за неговото задълбочаване.
3. Липса на оперативност при придвижване на въпросите по изпълнението на плана за себестойността и по-конкретно по искането на мероприятията.
4. Неправилното прилагане разпорежданията на Инструкция № 1 във връзка с въвеждането на специален режим на кредитиране е лишавало клоновете от възможността да оказват въздействие върху работата на онези предприятия, които не са изпълнили плановете си за себестойността на продукцията.
Трябва да се отбележи също така, че и от страна на Централното управление не са били
предприемани достатъчно мерки за подобряване работата на банковите клонове в това направление. Отдел „Кредитиране на промишлеността“ не е обръщал достатъчно внимание на този въпрос.
При посещението в банковия клон в Благоевград бе заявено, че в продължение на 10 години никой
от Централното управление не се е заинтересувал как клонът работи по въпросите на себестойността. През 1960 година служители от Планово-икономическо управление направиха проучвания
в няколко банкови клона по спазване разпорежданията за въвеждане на специален режим на кредитиране, при които се констатираха груби грешки. По констатациите обаче отдел „Кредитиране
на промишлеността“ не взе отношение.
В малко ревизионни актове се отбелязва работата на клоновете във връзка със специалния
режим на кредитиране. Това също е допринесло за създаване впечатление в клоновете, че на този
ред на кредитиране не се гледа с необходимата сериозност и от Централното управление на банката.
Посетените окръжни банкови клонове не са оказвали достатъчно помощ на районните банкови клонове, тъй като самите те допускат слабости в тази насока. Банковият клон в Ловеч например, не всякога е отговарял на писмата и сигналите на районния клон в Троян, за да може той от
своя страна да следи за въздействието, което се оказва от окръжните органи. Такива са случаите с
писмата за неизпълнение на плана за себестойността от ДИП „Болшевик“ и ДИП „Развитие“ с.
Калейца.
С оглед подобряване на работата по изпълнението на плана за себестойността и въвеждането при неизпълнението му на специален режим на кредитиране предлагам:
1. Началникът на отдел „Кредитиране на промишлеността“ др. П. Петков да организира извършването на системни проверки в банковите клонове по работата им във връзка с изпълнението на плана за себестойността и въвеждането на специалния режим на кредитиране и да вземе мерки за нейното подобряване.
2. Главният ревизор др. Ангел Георгиев да осигури провеждането на по-ефикасен контрол
върху работата на клоновете по въпросите на себестойността на продукцията.
София, 29 юни 1961 г.

Н[ачалник]к управление: /Г. Димов/
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[Върху доклада – надпис:]
Да се прочете от членовете на Ц[ентрално] управление
Ако имат предложения да ги доложат. 8.VII.[1]961 г.
Др. Хараланов. Оформете го в решение и др. Велков да действува. 16.8.[1]961 г.
К. Несторов

ЦДА, ф. 132, оп. 23, а.е. 3, л. 341–345. Оригинал. Машинопис.
* Докладът е приет от УС на БНБ с Протокол № 57 от 23 август 1961 г.

№ 279
ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕДА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ
НА ЗАЕМИТЕ ЗА МАЛКА МЕХАНИЗАЦИЯ
София, 16 август 1961 г.

ПРОТОКОЛ № 56
Заседание на 16 август 1961 година
Заседават: КИРИЛ НЕСТОРОВ, НЕШО ЦАРЕВСКИ, РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ и НЕДЕЛЧО
ДАЦКОВ
Отсъствуват: ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ и ГЕОРГИ ДИМОВ
Присъствуват: Анна Вескова, Петър Г. Попов, Александър Велков, д-р Константин Попов,
Асен Велинов, Ангел Чикичев, Петър Й. Петков, Гана Божкова, Слави Ганев, Илия Гевреков, Люба Момекова, Пенка Йовчева
Заседанието се откри в

Дневен ред:
[...]
2. Установяване на реда, по който ще се разрешават в бъдеще заемите за малка механизация от компетенция на Централното управление на банката
Докладва: К. Несторов
[...]
По точка 2
С оглед да се създаде по-голяма оперативност при разрешаването на заемите за малка механизация, Централното управление взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава се компетенция на началника на управление „Кредитиране на промишлеността и
търговията“ да разрешава заеми за малка механизация до размер на 500.000 лева за отделен заем.
Заеми над 500.000 лева да се разрешават от съответния заместник-председател.
2. На всяко заседание на Централното управление, началникът на управление „Кредитиране промишлеността и търговията“ да докладва за разрешените от него и от зам.председателите, заеми за малка механизация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Ц.У. НА БНБ: К. Несторов
СЕКРЕТАР НА Ц.У. НА БНБ: А. Хараланов
Н. Царевски
Р. Чубриев
А. Георгиев
Н. Дацков
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[Върху протокола – надпис:]
Изпратен е препис-извлечение от протоколното решение на др.др. Терзиев, Царевски, Велков;
Изпълнява се

ЦДА, ф. 132, оп. 23, а.е. 3,л. 339–340. Оригинал. Машинопис.

№ 280
ДОКЛАД ОТ НАЧАЛНИКА НА ПЛАНОВО-ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ
ГЕОРГИ ДИМОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРИЛ НЕСТОРОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАСИЛВАНЕ
НА КОНТРОЛА ВЪРХУ КЛОНОВЕТЕ НА БНБ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ДИФЕРЕНЦИРАНИЯ РЕД
НА КРЕДИТИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА*
София, 16 октомври 1961 г.
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
другаря КИРИЛ НЕСТОРОВ
ТУК

ДОКЛАД
от ГЕОРГИ ДИМОВ, началник на Планово-икономическо управление
Относно:

приложението на кредитните санкции и резултатите от
диференцирания ред на кредитиране, прилагани спрямо предприятията

Другарю Председател,
В сега действуващите инструкции на банката за кредитиране на придприятията, както и в
тези които бяха в сила до 1 септември т.г. особено внимание е отделено на въпросите за кредитните санкции, които банковите клонове прилагат спрямо предприятията, които нарушават установените условия за кредитиране. В системата от санкции, централно място заема въпроса за деференцирания ред на кредитиране и прилаганият във връзка с него специален режим на кредитиране. Такъв режим на кредитиране се въвежда спрямо онези предприятия, които не запазват или не увеличават собствените си оборотни средства в размерите, предвидени в тримесечните им финансови
планове и не изпълняват плановете за печалбата и себестойността. Специалният режим на кредитиране е главното средство за въздействие върху дейността на предприятията, които не изпълняват някои от посочените показатели от производствено-финансовия план.
За да се установи как клоновете прилагат разпоредбите на Централното управление на банката за кредитните санкции и диференцирания ред на кредитиране, бяха извършени проверки в
Софийски градски клон и районните клонове 2, 3 и гара Искър по отношение на промишлените
предприятия и в някои други клонове в страната за трудово-кооперативните земеделски стопанства. В резултат на извършените проверки се установи следното:
I. За промишлените предприятия
Посетените клонове не са прилагали правилно разпорежданията по отношение на диференцирания ред на кредитиране, поради което не са получени резултати от него.
Съгласно разпоредбите на Централното управление, преди да бъде въведен специален режим на кредитиране, предприятията трябва да изготвят и представят на кредитиращия ги банков
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клон мероприятия, чрез които да се осигури изпълнението на плана за себестойността или печалбата, както и да се наберат собствени оборотни средства в размери, предвидени във финансовия
план. Изготвянето на мероприятия, чрез които да се отстранят причините довели до неизпълнение
на наблюдаваните показатели е основен момент в работата на банковите клонове по диференцирания ред на кредитиране. Извършените проверки обаче показаха, че отношението на клоновете към
представяните им мероприятия е било съвсем формално. Така например, повечето от мероприятията, представени на банковия клон № 2 не са прегледани от управителя на клона, за да бъдат утвърдени от него. Такива са мероприятията на Завода за металорежещи машини, Д[ържавно]
И[ндустриално] П[редприятие] „Оборище“, ДИП „Тодор Петров“ и други. В мероприятията липсват конкретни срокове за изпълнението им, поради което не може да се установи, кога следва да
бъде въведен специален режим на кредитиране, ако те не бъдат изпълнени. Липсата на срокове за
изпълнението на мероприятията лишава банковия клон от възможността да проверява как върви
тяхното изпълнение.
Банковите клонове № 2, № 3 и гара Искър са постъпвали по своеобразен начин спрямо
предприятията, които не са изпълнявали плановете си за печалбата и себестойността. Така например ДИП „Оборище“, кредитирано от клон № 2 не е изпълнило плана си за печалбата и себестойността за първото тримесечие на т.г. Клонът е поискал от предприятието да му представи мероприятия, осигуряващи изпълнението на плана до 30 юни. Въпреки че мероприятията са представени, те не са осигурили подобрение на работата, вследствие на което и за второто тримесечие на
т.г. предприятието не е изпълнило плана си за себестойността. Вместо да поиска въвеждането на
специален режим на кредитиране, управителя на клона, др. Коджабашев е вписал в таблицата с показателите за производствената и финансовата дейност следното нареждане: „Въпреки неизпълнението на плана за себестойността за първото и второто тримесечие да не се въвежда специален режим на кредитиране и се изискат нови реални мероприятия с предупреждение за въвеждане на
специален режим на кредитиране. „Въз основа на това нареждане на управителя, което е в противоречие с дадените разпореждания от Централното управление, от предприятието са изискани нови мероприятия. В тях не са посочени никакви срокове за изпълнението им. Посочва, се че ще се
реализира икономия от 30.876 лева, макар че допуснатия преразход по себестойността за шестмесечието възлиза на 115 хил. лева. За останалия преразход не се посочва по какъв начин ще бъде
покрит.
Банковият клон № 3 също така не е спазил разпорежданията за диференцирания ред на кредитиране по отношение на ДИП – „България“, което не е изпълнило плана си за печалбата и плана за себестойността както за първото тримесечие, така и за шестмесечието. Клонът не е изискал
мероприятия за подобряване на работата, а се е задоволил само с извършването на съвместна проверка с представител на С[офийския] Г[радски] Н[ароден] С[ъвет] в предприятието, с оглед да се
разкрият причините за неизпълнението на плановете. След извършването на проверката плановете за печалбата и себестойността са били променени, с което щяло да се осигури тяхното изпълнение.
Банковият клон в гара Искър се е задоволявал само с искането на мероприятия, осигуряващи изпълнението на плана за себестойността и печалбата. Такива са били искани и от ДИП „Сашо
Кофарджиев“ като е бил представен препис от организационно-техническите мероприятия. Въпреки че плана за себестойността както за първото, така и за второто тримесечие не е изпълнен,
клона не е въвел специален режим на кредитиране. По същият начин е постъпвано и за ДИП
„Итус“, ДИП „Асен Златаров“ и ДИП „Димитър Благоев“, които от началото на 1961 година не
изпълняват плановете си за печалбата и себестойността.
Въпросите за въвеждането на специалния режим на кредитиране не са движени с необходимата експедитивност от клоновете в София. В някои случаи това е ставало и по вина на отдел
„Кредитиране на промишлеността“ и Софийския градски клон. Типичен в това отношение е случаят с ДИП „Стинд“ – стъкларска фабрика. Още към 31 декември 1959 година предприятието не е
изпълнило плана си за печалбата и плана за себестойността, вследствие на което е бил въведен
специален режим на кредитиране, който е продължил до 30 април 1960 година, когато е бил отменен, поради изпълнението на показателите за първото тримесечие на 1960 година. За второто тримесечие на 1960 година плана за печалбата и плана за себестойността не са били изпълнени. Това
неизпълнение продължава и до второто тримесечие на 1961 година. Въпреки това обаче, до сега
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към предприятието не е бил приложен специален режим на кредитиране, макар че към 30 юни
1961 година при планирана печалба от 4.600 хил. лева е реализирана загуба от 6.129 хил. лева и
при планирано снижение на себестойността от 11.159 хил. лева е допуснат преразход от 4.066
хил. лева. Поради неизпълнение на показателите за първото тримесечие на 1961 година банковия
клон № 2 е изнесъл въпроса пред Градския клон с искане да бъде въведен специален режим на кредитиране. На 23 май и на 19 юни т.г. клон № 2 иска ускоряване на разглеждане на въпроса. Градският клон е изпратил преписката на отдел „Кредитиране на промишлеността“, от където на 3 юли
се нарежда на клон № 2 да не налага никакви санкции, а да извърши анализ на шестмесечния баланс и за резултатите да уведоми отдела. На 26 юли клона уведомява отдела за резултатите от анализа на баланса, като отбелязва в писмото си че се забелязва подобрение в работата на предприятието. Тази оценка е дадена въпреки, че отчетните данни показват непрекъснато влошаване на работата, тъй като допуснатата загуба от 810 хил. лева за първото тримесечие на т.г. нараства през
второто тримесечие на 6.129 хил. лева, а преразхода на себестойността от 4.166 хил. лева нарастна на 15.225 хил. лева за шестмесечието. На 22 септември клона допълва дадената информация от
26 юли, като този път отбелязва, че предприятието продължава да работи лошо и иска спиране на
кредитирането му по всички видове заеми. На това предложение отдел „Кредитиране на промишлеността“ отговаря, че с влизането в сила от 1 септември на новата инструкция за общите положения по краткосрочното кредитиране, въвеждането на специалния режим на кредитиране е от компетенция на Градския клон. От направената проверка в Градския клон се установи, че се изчаква
баланса за деветмесечието и тогава ще се вземат необходимите мерки. Вследствие на заведената
дълга преписка въпроса с въвеждането на специален режим на ДИП „Стинд“ все още не е решен,
а предприятието продължава да работи лошо.
Писмата до предприятията във връзка с неизпълнението на наблюдаваните показатели и
искането за представяне на мероприятия са били отправяни със закъснение. Така например баланса за първото тримесечие на ДКЗ „Г.Кирков“ е бил получен в клон № 2 на 18 април, а писмото с
което се искат мероприятия е отправено на 11 май. Мероприятията са били представени в определения срок, но те не са допринесли за изпълнението на плановете за печалбата и себестойността,
по които се отчита неизпълнение и за шестмесечието. Вместо да въведе в тоя случай специален
режим на кредитиране, управителя на клона е наредил да не се налага тази санкция, тъй като причините за неизпълнението били обективни.
От някои действия на клоновете, в предприятията е създадено впечатление, че работата по
диференцирания ред на кредитиране се свежда само до представянето на мероприятия, за изпълнението на които никой не следи. Показателен в това отношение е случаят със завод „Ворошилов“,
който в продължение на 4 месеца е представил четири пъти мероприятия: на 3 май – във връзка с
неизпълнението на плана за печалбата и себестойността за първото тримесечие на т.г., на 29 юни
– по искане на Централното управление на Банката във връзка с даденото изключение да се кредитира със заем по оборота и при наличие на просрочие по заемите повече от 30 дни, на 10 август
– за неизпълнение на плана за печалбата и себестойността за шестмесечието и на 29 август – във
връзка с проведено съвещание в Р[айонния] К[омитет] на БКП по финансовото състояние на
предприятието. Въпреки всичко това работата в завода по изпълнението на плана за печалбата
продължава да е лоша. Клон № 3 обаче не е предприел никакви действия за налагането на санкции,
а напротив счита, че плана за печалбата ще се изпълни. Това обаче едва ли ще стане, като се има
пред вид, че при планирана печалба за третото тримесечие от 6.281 хил. лева, за първите два месеца от тримесечието е реализирана печалба от 1.983 хил. лева или само за месец септември трябва да бъде реализирана печалба от 4.298 хил. лева.
Както за завод „Кл. Ворошилов“, така и за всички останали предприятия от които са искани мероприятия, клоновете не са провеждали контрол върху изпълнението им. Вследствие на това работата по диференцирания ред на кредитиране е придобила съвсем формален характер.
От проверените 14 предприятия, на които съгласно действуващите разпоредби на банката
е трябвало да се въведе специален режим на кредитиране, такъв е въведен само за 2 предприятия.
Наложените санкции обаче са такива, че не оказват почти никакво въздействие върху предприятията. Така например, на ДИП „Промс“, кредитирано от банковия клон № 2 е бил въведен специален
режим на кредитиране през т.г. и като санкция е било спряно отпускането на временни платежни
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заеми, макар че такива заеми не са отпускани на предприятието от 1959 година. По-осезателни са
наложените санкции на ДИП „Победа“, кредитирано от Градския клон, на което е било преустановено кредитирането на неформените пратки, но за тяхната резултатност още не може да се направи преценка, тъй като са изминали само два месеца от приложението им.
Вследствие на лошата работа на банковите клонове във връзка с диференцирания ред на
кредитиране, въздействието им върху предприятията, които не изпълняват плановете си за печалбата и себестойността е било съвсем слабо. Така например, 9 от обслужваните 39 промишлени
предприятия от клон № 3 не са изпълнили към 30 юни т.г. плана си за себестойността, като са допуснали 6.369 хил. лева преразход, а 10 предприятия не са изпълнили плана си за печалбата с
12.043 хил. лева. Въпреки това, клона не е наложил кредитни санкции за неизпълнение на плана за
печалбата или себестойността на нито едно предприятие.
Както в инструкциите за кредитирането на предприятията, така и в Инструкцията по приложението на Наредбата за плащанията е предвидено че при натрупване на свръхпланови запаси от
стоково-материални ценности банковите клонове могат да налагат като санкция спрямо такива
предприятия акредитивна форма на плащане за междуградските доставки и предварително плащане с платежни нареждания за местните доставки. Тази санкция е била широко използувана от банковите клонове № 2 и № 3 и от градския клон. Тази санкция е била въвеждана поради натрупване
на свръхпланови запаси в Д[ържавния] О[бувен] З[авод] „9 септември“, завод „Ворошилов“, Завода за металорежещи машини, ДТП „Промс“ и др. Резултатите от прилагането на тази санкция
могат да се оценят като положителни, тъй като са допринесли за намаляване на свръхплановите
запаси. Така например, докато свръхплановите запаси от основни и спомагателни материали в
ДИП „Промс“ към 31.ХII.1960 г. са били 2.636 хил. лева, към 31 август т.г. са ликвидирани.
От прегледа на досиетата на проверените предприятия се установи, че банковите клонове
са извършвали редовно проверки по спазването на кредитната дисциплина. При тези проверки
обаче не са констатирани нарушения, поради което не са налагани и кредитни санкции.
Както в действуващата до 1 септември Инструкция № 1, така и в сегашната инструкция №
14 за кредитиране на промишлените предприятия е предвидено, че във връзка с кредитирането на
предприятията със заеми срещу платежни документи трябва да се представят сведения за некредитуемите надбавки най-късно до 5 число от първия месец на новото тримесечие. Ако плановете, въз
основа на които се изготвя сведението не са одобрени, сведението трябва да се представи в срок
до 10 дни от утвърждаването на плана. До тогава регулациите на заемната сметка срещу платежни документи се извършва въз основа на процента за некредитуемите надбавки от изтеклото тримесечие. Ако сведението не се представи, отпуснатите заеми срещу платежни документи се използуват само за погасяване на срочна задлъжнялост по другите заеми, но не и да се отнасят в разплащателната сметка.
Работата на банковия клон № 2 и Софийския градски клон във връзка с изискването на сведенията за некредитуемите надбавки обаче не е задоволителна. Така например финансовия план на
Завода за металорежещи машини за третото тримесечие е бил одобрен на 18 май, а сведението е
представено в клона на 29 юли, вместо на 5 юли. При това процентът на некредитуемите надбавки за третото тримесечие е 24.7%, докато за второто тримесечие е бил 12.2%. От датата на предвидения срок за представяне на сведението до датата на представянето му са били извършени 4 регулации на заемната сметка по процента на надбавките за второто тримесечие. Въпреки, че отпуснатите заеми са били отнасяни за издължаването на просрочените заеми, несвоевременното представяне на сведението за третото тримесечие е станало причина на завода да бъде предоставен
кредит за 213.210 лева, повече от следващия му се, което се вижда от следната таблица:
Дата на извършване на
регулацията
6 юли
13 юли
20 юли
27 юли

Резултат от регулацията при
процент на надбавките 12,2

Следващ се резултат при
при процент на надбавки 24,70

излишък

недостиг

излишък

недостиг

563.090
15.490
-

664.580
9.200

443.510
-

692.730
17.820
41.370
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Подобни случаи има още както в клон № 2, така и в Софийския градски клон. И в двата
клона при извършване на проверката на 6 и 7 октомври не се намериха сведения за четвъртото
тримесечие, въпреки че срока за тяхното представяне бе 5 октомври.
Тези данни показват, че клоновете не са били достатъчно взискателни към предприятията
относно представянето на сведенията необходими за кредитирането им със заеми срещу платежни
документи. При неспазване на определените за това срокове, не са били налагани предвидените
санкции.
II. По трудово-кооперативните земеделски стопанства
Съгласно разпорежданията на т. 25 от Временната инструкция за кредитирането на ТКЗС,
на последния ден от тримесечието инспекторът по кредита, съвместно със счетоводната контрола
съпоставя размера на заема на отделното стопанство с определения изходящ лимит за тримесечието. В случай, че дългът е по-голям от изходящия лимит, превишението се изземва от текущата
сметка, а при липса на средства по нея се отнася в просрочени заеми. Банковият клон в Толбухин
обаче не е постъпил по посочения по-горе ред, като превишението от 233 хил. лева за второто
тримесечие не е изискано от текущата сметка, нито е отнесено в просрочени заеми. Ревизионният
акт на клона в Годеч съдържа констатации за такива нарушения. Банковият клон в Поморие е отнесъл в просрочени заеми превишението на дълга над изходящия лимит на ТКЗС в Несебър, но
впоследствие по доклад на инспектора по кредита това просрочие е било издължено от специалната заемна сметка на стопанството, без да са били на лице необходимите условия, като: закъсняване на реколтата поради атмосферни причини, болести по животните и други подобни.
С т. 37 от Временната инструкция за кредитиране на ТКЗС е разпоредено изрично, че при
отклонение на оборотни средства в инвестиции се съставят актове за подвеждане под наказателна
отговорност на виновните длъжностни лица, като едновременно с това се предупреждава председателя на ТКЗС с копие до О[кръжния] Н[ароден] С[ъвет], че ако в срок от 30 дни не се възстановят отклонените средства или не се представят на банката мероприятия и план с които да се осигури тяхното възстановяване в срок не по-късно до два месеца от датата на предупредителното
писмо, кредитирането ще се спре до възстановяването на отклонените средства. При повторно отклоняване на оборотни средства в инвестиции, кредитирането се спира незабавно до възстановяване на средствата, за което се уведомява ОНС.
Това разпореждане на инструкцията обаче не всякога е спазвано от някои клонове. Така
например клонът Силистра не е приложил разпорежданията на т.37, макар, че ТКЗС в с. Иширково е имало отклонени оборотни средства към 28.II.1961 година за 13.867 лева и към 31 март с.г. за
91.792 лева. ТКЗС в с. Кайнарджа е имало отклонени оборотни средства към 30.VI.т.г. за 14.432
лева, които са се увеличили към 31 юли на 113.924 лева. Софийският окръжен клон е установил,
че ТКЗС с. Божурище към 31 март т.г. има отклонени оборотни средства в инвестиции в размер на
480.646 лева, но не е съставил акт на виновните длъжностни лица. Средствата са били възстановени впоследствие. При някои ТКЗС в Копривщица, Златица и Пирдоп, кредитирани от клона
Пирдоп също е имало отклонение на оборотни средства в инвестиции, но предвидените санкции в
т. 37 от Временната инструкция за кредитиране на ТКЗС не са били прилагани.
Извършените проверки в банковите клонове показват, че:
1. В работата на софийските банкови клонове по прилагането на разпоредбите във връзка
със специалния режим на кредитиране съществуват сериозни слабости. Те се дължат на незадълбоченото проучване на банковите разпоредби и на своеволното им тълкуване в известни случаи от
страна на управителите и инспекторите по кредита.
2. Представяните мероприятия за подобряване на работата не са дали очаквания резултат,
поради формалния подход на клоновете при тяхното преценяване и проучване.
3. Малкото санкции, налагани на предприятията във връзка с неизпълнението на плана за
печалбата и себестойността са били в повечето случаи формални, поради което не са допринесли
за засилване въздействието чрез кредита върху производствено-финансовата дейност на предприятията.
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4. Работата на отдел „Кредитиране на промишлеността“ и Ревизионното управление във
връзка с извършваните проверки по прилагането на диференцирания ред на кредитиране не е била на необходимата висота. Отдел „Кредитиране на промишлеността“ не е подлагал на сериозна
преценка работата на клоновете по диференцирания ред на кредитиране. Чрез ревизиите на банковите клонове, извършвани от служителите при Ревизионното управление не са могли да бъдат разкрити допусканите нередности. В редица ревизионни актове липсват каквито и да са констатации
за работата на клоновете в тази област, макар че в актовете се посочват редица предприятия, които не са изпълнили плановете си за печалбата и себестойността.
За подобряване на работата на банковите клонове във връзка с въздействието оказвано
чрез специалния режим на кредитиране върху предприятия, които не изпълняват плановете си за
печалбата и себестойността, предлагам:
1. Началника на управление „Кредитиране на промишлеността и търговията“ др. Ал. Велков да организира през четвъртото тримесечие на т.г. и първото тримесечие на 1962 година системни проверки от служители на управлението в банковите клонове по работата им относно прилагането на диференцирания ред на кредитиране.
2. Главния ревизор др. Ангел Георгиев да осигури отделен раздел в ревизионните актове, в
които да се изнасят всички констатации във връзка с допуснатите слабости от банковите клонове по
прилагането на разпоредбите на Инструкция № 13 относно диференцирания ред на кредитиране.
София, 16.X.1961 г.
НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ
Работил по доклада
/Г. Димов/
Димитър Касабов
ЦДА, ф. 132, оп. 23, а.е. 2, л. 236–242. Оригинал. Машинопис.
* Докладът е приет от УС на БНБ с Протокол № 66 от 26 октомври 1961 г.

№ 281
ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД И С РЕШЕНИЕ ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА
КОНТРОЛА ВЪРХУ РАЗРЕШАВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗАЕМИ ЗА МАЛКА
МЕХАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТОКИ ЗА ШИРОКА УПОТРЕБА
София, 27 ноември 1961 г.

ПРОТОКОЛ № 71
Заседание на 27 ноември 1961 година
Заседават: КИРИЛ НЕСТОРОВ, НЕШО ЦАРЕВСКИ, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, ГЕОРГИ ДИМОВ, РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ, НЕДЕЛЧО ДАЦКОВ и АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Отсъствуват Присъствуват Анна Вескова, Георги Петров, Александър Велков, Петър Г. Попов, Андрей
Таканяцов, д-р Константин Попов, Димитър Димиев, Асен Баръмов, Христо Михов, Кръстю Попов и Крум Коджабашев.
Заседанието се откри в

Дневен ред:
[...]
4. Доклад относно размера на вложенията на банката в заеми за малка механизация и ширпотреба.
Докладва: Георги Димов
[...]
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По точка 4 Централното управление взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема се за сведение доклада относно размера на банковите вложения в заеми за малка механизация и ширпотреба.
2. Възлага се на другарите Георги Димов, Александър Велков, д-р Константин Попов и
Асен Баръмов да разработят мероприятия за изпълнение разпорежданията на т.37 от 225-то постановление на Министерския съвет от 20 ноември 1961 г.
Срок 31.ХII.1961 г.
3. Възлага се на др. Александър Велков, началник на управление „Кредитиране промишлеността и търговията“, да изгради при управлението ефикасен контрол относно разрешаването и
ползуването на заеми за малка механизация и ширпотреба.
Срок 31.ХII.1961 г.
[...]
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: К. Несторов
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: А. Хараланов
Н. Царевски
Г. Терзиев
Г. Димов
Р. Чубриев
Н. Дацков
А. Георгиев
[Върху протокола – надпис:]
Съставена е нова инструкция и е внесена в ЦУ на 20.I.1962 г.
Разгледана е на заседание на ЦУ на 1.II.1962 г.
Изпратен препис-извлечение от решението
У[правле]ието е засилило контрола по разрешаването и издължаването заемите.

Планово-икономическо управление

София, 24 октомври 1961 година
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
другаря КИРИЛ НЕСТОРОВ
ТУК

ДОКЛАД
от ГЕОРГИ ДИМОВ, началник на Планово-икономическо управление
Относно: размера на вложенията на Банката в заеми за малка механизация и ширпотреба
Другарю Председател,
От 1955 година Българската народна банка отпуска заеми за малка механизация и ширпотреба. Целта на заемите е при условие на бърза възвръщаемост на средствата банката да кредитира някои възникнали в процеса на изпълнението на плановете мероприятия, които биха довели до
повишаване производителността на труда, снижение на себестойността или разширяване производството на стоки за широко потребление.
Обемът на тези заеми за последните години бързо нарастна, което се вижда от следните
данни:
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1957 г.

Заеми за малка механизация и ширпотреба
Среден остатък за годината ...........................
Остатък в края на годината ...........................
Обем (дебитен оборот)

9,4
22,5
37,6

1958 г.
1959 г.
в милиони лева

30,1
40,8
80,3

82,2
133,8
205,4
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1960 г.

1960 г.
към 1957 г.
в%

144,2
152,8
193,9

1.528,1
679,1
515,8

Мероприятията, които се кредитират със заеми за малка механизация и ширпотреба представляват фактически капиталовложения, осъществявани с ресурси на емисионния институт. Това
наложи да се изясни въпросът – разрастването на заемите за малка механизация и ширпотреба може ли да даде отрицателни последици върху стабилността на лева и при какви условия.
За изяснявнето на този въпрос в управлението бяха извършени съответни проучвания.
Кредитирането на капитални вложения от емисионния институт с ресурси, предназначени
за краткосрочно кредитиране на народното стопанство по начало е в противоречие с основните
принципи на краткосрочното кредитиране при социализма. Въпреки това обаче за заемите за малка механизация и ширпотреба на практика се използува част от ресурсите за краткосрочното кредитиране вместо капиталните вложения в случая да бъдат финансирани от бюджета. От това следва, че от момента на отпускането на заема до неговото издължаване, емисионната банка кредитира бюджета по косвен път. Размерът на това кредитиране в даден момент се равнява на задлъжнялостта по редовните и просрочени заеми за малка механизация и ширпотреба.
Макар, че заемите за малка механизация и ширпотреба се отпускат срещу конкретни материални ценности – машини, съоръжения, материали и др. – те са заеми без обезпечение, тъй като
новопроизведените ценности по своето предназначение се отнасят не към оборотните, а към основните фондове на предприятията. Това означава, че размерът на задлъжнялостта по този вид заеми не може да се увеличава произволно.
След като заемите за малка механизация и ширпотреба са идентични със заемите за капитални вложения и са заеми без покритие със стоково-материални ценности, то от гледна точка стабилността на лева тези заеми трябва да се покриват със специален ресурс. Тук възниква въпросът – кой от източниците на банката може да бъде такъв ресурс.
С оглед икономическият характер на отделните източници на банката и степента на тяхната изискуемост, същите могат да се групират в четири основни групи:
1. Акумулирани в банката временно свободни средства в народното стопанство.
2. Остатъци на бюджета от минали години.
3. Фондове на банката
4. Емисия
Ако за ресурс на заемите за малка механизация и ширпотреба се приемат акумулираните в
банката временно свободни средства, които представляват паричен еквивалент на материалните
ценности в народното стопанство, това би означавало отвличане на една част от този еквивалент
от сферата на основните фондове, и насочването є в сферата на основните фондове, което е неправилно.
Още по-малко може да се приеме за такъв източник емисията.
Следователно за ресурс на заемите за малка механизация и ширпотреба трябва да служат постабилни ресурси, каквито са остатъците на бюджета от минали години и фондовете на банката.
Фондовете на банката – „Фонд за основни средства“, „Фонд амортизация“ и специалните
фондове имат съответното строго целево предназначение. Предназначението на Резервния и на
Уставния фонд е да се осигурят на банката необходимите условия за провеждане на стабилна кредитна и емисионна дейност. При това следва да се има предвид, че за действително обезпечение на
банковите заеми служат само пълноценни и необходими за изпълнението на народностопанския
план стоково-материални ценности. Но в тази връзка трябва да се отбележи, че е възприето и се
счита за нормално явление банката да отпуска краткосрочни кредити и без наличие на съответни
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стоково-материални ценности. Такива са например заемите за сезонни разходи в селското стопанство. Действително те се отпускат срещу бъдещо производство на селскостопански произведения,
но от момента на отпускането на заема до прибирането на реколтата фактическо покритие на тези заеми, от гледна точка на обезпечението на лева няма. Банката кредитира предприятията също
така със заеми за основен ремонт и със заеми, които имат ликвидационен характер. Има и някои
други вложения, които също са без стоково-материално покритие.
Наред с това между стоково-материалните ценности, срещу които банката е отпускала кредити има и такива, които в даден момент са недостатъчно пълноценни, годни и необходими за изпълнението на народностопанския план, а някои от тях подлежат на обезценяване или бракуване.
Предназначението на Резервния и Уставния фонд на банката е да гарантират стабилността
на кредитирането и на емисията и при наличието на такива именно явления в практическата работа на банката.
Следователно за ресурс на заемите за малка механизация и ширпотреба остава да служи
част от средствата по приключени бюджети от минали години. Трябва да се има пред вид, че сумата на остатъците от бюджета от минали години има и редица други предназначения. От гледна точка на бюджета, тази сума служи за временен резерв на държавата при намаление цените на дребно и при други подобни мероприятия, за резерв при преодоляване на някои трудности явили се в
резултат на известни диспропорции, възникнали в процеса на изпълнението на народностопанските планове и пр. Като ресурс на емисионната банка сумата на остатъците на бюджета от минали
години служи за покритие при всички случаи, при които по една или друга причина, под една или
друга форма се е получило заместване на бюджетни средства с кредити, какъвто в частност е и
случаят със заемите за малка механизация и ширпотреба.
Така, че от гледна точка стабилността на лева, на размера на заемите за малка механизация
и ширпотреба по начало трябва да съответствува свободна от други предназначения сума в общия
размер на остатъците на бюджета от минали години. Естествено това съвсем не означава, че тази
сума трябва да бъде държана или отчитана отделно или че тя във всеки един момент трябва да се
поддържа в точно равенство с обема на заемите за малка механизация и ширпотреба, но очевидно
е, че ако срещу относително стабилната величина на задлъжнялостта по заемите за малка механизация и ширпотреба системно липсва необходимата свободна част от остатъците на бюджета от
минали години, това може да доведе по косвени пътища до подкопаване стабилността на лева, до
бюджетна емисия. Това положение произтича от факта, че липсата на резерви по бюджета винаги
представлява потенциална предпоставка за пряка или косвена бюджетна емисия.
Изводът от всичко това е, че при съпоставянето и балансирането на кредитния план на
Българска народна банка и специално при преценката на общата сума на заемите за малка механизация и ширпотреба, винаги трябва да се взима пред вид и наличието на такава част от остатъците на бюджета от минали години, която би могла да служи като покритие на заемите за малка механизация и ширпотреба.
Въпросът за обема на заемите за малка механизация и ширпотреба обаче не трябва да се
свързва само с въпроса за паричните ресурси. На практика решаващо значение за по-нататъшното развитие на тези заеми има и въпросът за материалите и съоръженията, необходими за осъществяване на мероприятията, обект на кредитиране със заеми за малка механизация и ширпотреба.
Известно е, че въпреки своето бързо нарастване през последните години, заемите за малка
механизация и ширпотреба не можаха да достигнат до обема, който съответствува на съществуващата нужда в народното стопанство от осъществяване на мероприятия за по-нататъшното подобряване и усъвършенствуване на техниката и технологическите процеси. За това красноречиво говори незначителният относителен дял на обема на заемите за малка механизация и ширпотреба в
общия обем на кредитните вложения на банката за 1960 година (0,12%) и към общия обем на капиталните вложения (1,63%), а така също и фактът, че в сравнение с 1959 година този относителен дял започва да намалява. Причината за това не е някакво ограничаване на кредитите за този
вид заеми. Напротив – години наред предприятията и организациите не усвояват пълния размер на
предоставените им за целта средства. Това неусвояване има системен характер и достига до значителни размери, което се вижда от следните данни за процента на неусвояването на предвидените в
кредитния план кредити за заемите за малка механизация и ширпотреба.
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тримесечия
I

II

III

IV

53,6%
55,1%
65,3%
41,7%
39,0%

46,9%
50,0%
33,6%
34,4%
34,7%

50,0%
50,0%
26,6%
23,2%
6,7%

54,2%
39,7%
39,6%
33,2%

Посочените проценти биха били още по-големи ако се вземат цифрите, които са заявили
самите предприятия, а не коригираните вече такива от банковите клонове и от Централното управление, не с оглед на ограничаване на заемите, а поради системното неусвояване на планираните
кредити.
Главната причина за неусвояването в такава голяма степен на планираните кредити е в затрудненията, които предприятията и организациите срещат в снабдяването с материали и съоръжения, необходими им за осъществяване на набелязаните мероприятия. На тези затруднения обаче
не трябва да се гледа като някаква аномалия, тъй като е предвидено мероприятията да се осъществяват с материали, съоръжения и работна ръка, които не са осигурени по планов ред.
Следователно, на сегашния етап на развитие на заемите за малка механизация и ширпотреба, главно затрудненията в снабдяването с необходимите материали и съоръжения пречат за ползуването на заемите за малка механизация на по-широк фронт.
От това следва вторият извод, че заемите за малка механизация и ширпотреба биха могли
действително да придобият по-голямо практическо значение, ако Държавната планова комисия
предвижда в бъдеще в материалните баланси известен резерв от основните видове материали, които да се използуват при осъществяването на мероприятията, кредитирани със заем за малка механизация и ширпотреба.
Предложения за решения не предлагаме, тъй като внасяме доклада за обсъждане.
Ако Централното управление намери изводите за правилни, те следва да се имат предвид
при бъдещата работа на банката по заемите за малка механизация и ширпотреба, като се подработи и предложение за осигуряване в материалните баланси известен контингент от основните материали употребявани за обектите, кредитирани с този вид заеми.
НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ: /Г. Димов/
[Върху доклада – резолюция:]
Др. Хараланов
До Г. Димов
Да доложи на заседанието на централното управление
K. Несторов
30.10.[1]961 г.

ЦДА, ф. 132, оп. 23, а.е. 2, л. 297-300, 365-370. Оригинал. Машинопис.
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№ 282
ИНФОРМАЦИЯ ОТ НАЧАЛНИКА НА ВАЛУТНО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ НЕДЕЛЧО ДАЦКОВ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРИЛ НЕСТОРОВ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА КРЕДИТНАТА И
РАЗЧЕТНАТА ДИСЦИПЛИНА НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И С РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ ЗА НЕЙНОТО ПОДОБРЯВАНЕ*
София, 18 май 1963 г.
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря КИРИЛ НЕСТОРОВ
ТУК

ИНФОРМАЦИЯ
От НЕДЕЛЧО ДАЦКОВ, началник на Валутното управление
Относно:

състоянието на кредитната и разчетна дисциплина
на външно-търговските предприятия

Другарю Председател,
Валутното управление на Българската народна банка извърши анализ на финансовото състояние и кредитната и разплащателна дисциплина на външнотърговските предприятия за 1962 година.
От анализа се вижда, че в резултат на взетите мерки от самите предприятия, от Министерството на външната търговия и от въздействието на банковия контрол са постигнати успехи по отношение заздравяване финансовото състояние на външнотърговските предприятия, ускоряване
обръщаемостта на оборотните средства и подобряване разплащанията с чужбина и страната. Съществуват обаче още редица слабости за отстраняването на които ще е необходимо да продължат
усилията в това отношение, както на външнотърговските предприятия и Министерството на външната търговия, така и на Българската народна банка.
Стокообменът на страната с чужбина през 1962 година, съгласно бюлетина на Министерството на външната търговия, възлиза на 1.639.343 хил. вал. лева, докато през 1961 г. е бил
1.396.144 хил. лева. Увеличението на износа и вноса в сравнение с предшествуващата година възлиза на 243.199 хил. вал. лева или със 17,4% в повече.
Нараснал е и относителният дял на стокообмена с капиталистическите страни от 18% на
21,6% от общата сума на вноса и износа.
В съответствие с увеличения стокообмен е нараснал и обемът (дебитният оборот) на отпуснатите заеми на външнотърговските предприятия, който за 1962 г. достигна 3.455 млн. лева. В
сравнение с 1961 г. отпуснатите заеми са увеличени със 717 млн. лева или с 26,2%.
По-голямото увеличение на сумата на отпуснатите през годината заеми в сравнение с обема на стокообмена се дължи предимно на промяната на валутните курсове, тъй като валутна преоценка за 1961 г. е направена само на стокообмена с чужбина, без да е извършена такава на заемите по вноса за същата година.
Във връзка с дейността по вноса и износа външнотърговските предприятия през 1962 г. са
ползували по тримесечия следните видове и размери заеми:
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(в хил. лева)

Редовни заеми
1. По вноса
2. По износа
3. За открив[ане на]
акредитиви
Всичко редовни заеми:

31.III.

30.VI.

30.IХ.

31.ХII.

70.626
80.315

69.075
53.911

26.537
86.575

64.261
155.598

1.928
152.869

2.520
125.506

1.951
115.063

2.015
221.874

Просрочени заеми
1. По вноса
2. По износа
Всичко просроч[ени]
заеми:

25.274
4.841

9.190
36.992

41.280
14.785

25.761
14.029

30.115

46.182

56.065

39.790

А всичко редовни
и просрочени заеми:

182.984

171.688

171.128

261.664

% на просрочените
заеми спрямо редов[ните]

19,68

36,79

48,72

17,93

% на просрочените
заеми спрямо общата
сума на редовните
и просрочени заеми:

16,46

26,89

32,76

15,20

В края на 1961 г. редовните и просрочени заеми на външнотърговските предприятия възлизат на 164 млн. лева, а в края на 1962 г. – 262 млн. лева или с 98 млн. лева в повече.
Увеличението на заемите в края на 1962 г. се дължи освен на увеличения стокообмен, но и
на по-голям размер неполучени дотации по износа за м. декември в сравнение с размера им за предишната година. В края на 1961 г. е имало невъзстановени дотации за 79 млн. лева, а в края на
1962 г. – за 94 млн. лева или 15 млн. лева повече. За значителното увеличение на заемите през
1962 г. допринесе и несвоевременното събиране на вземанията на ДТП „Техноимпорт“, ДТП „Машиноимпорт“ и ДТП „Електроимпекс“ поради необезпечаване на средства в лева за доставките за
капиталните вложения по плана за 1962 г.
Редовните заеми по вноса на 31.ХII.1961 г. възлизаха на 35.038 хил. лева, а за I-то и II-то
тримесечие на 1962 г. нараснаха съответно на 70.626 хил. лева и 69.075 хил. лева, което се дължи
на кредитиране преоценката в размер на 42 млн. лева, съгласно 255-то постановление на Министерския съвет от 30.ХII.1961 г. за установяване на ново златно съдържание и нов курс на лева към
чуждестранните валути от 1.I.1962 г.
В остатъка на заемите по износа към 31 март 1962 г. е включено и кредитирането на стоките изкупени по 225-то МП от 20.ХI.1961 г. на стойност 19.071 хил. лева, които на 8.V.1962 г. изключихме от кредитиране, вследствие на което редовните заеми по износа намаляха, а се увеличиха просрочените заеми.
В края на III-то тримесечие на 1962 г. заемите по вноса са намалени, в резултат на получени през същото тримесечие от Министерството на финансите срещу преоценката 15.203.817 лева,
а остатъкът от същата 21.713.817 лева беше отнесен в просрочени заеми. По тия причини се увеличиха просрочените заеми по вноса на ДТП „Рудметал“ с 11.336 хил. лева, на ДТП „Индустриалимпорт“ с 3.071 хил. лева, ДТП „Хранекспорт“ с 873 хил. лева, ДТП „Техноимпорт“ с 1.904 хил.
лева, ДТП „Химимпорт“ със 797 хил. лева, ДТП „Машиноимпорт“ с 3.088 хил. лева.
За увеличение на просрочените заеми допринесе и обстоятелството, че за голяма част от
доставените комплектни обекти, машини, съоръжения и техническа помощ не бяха осигурени ли-
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митни средства по плана за капиталните вложения, вследствие на което вземанията на външнотърговските предприятия като просрочени бяха изключени от кредитиране.
Ежегодно през м. март и юни купувачите – инвеститори правят предварителни заявки за
внос на машини и съоръжения, които след заверка от Държавния комитет за планиране, в смисъл
че ще бъдат включени в годишния вносен план, се предават на вносните предприятия за контрактуване в чужбина. При утвърждаването обаче на окончателния вносен годишен план, някои от тези твърди заявки, въпреки, че са били съгласувани с Държавния комитет за планиране и доставките по тях са контрактувани в чужбина, а в някои случаи и вече доставени, отпадат и не се включват в плана. Тъй като вносните предприятия нямат собствени складове, предават внесените по този начин машини и съоръжения на купувачите – инвеститори, но последните не изплащат тяхната
вносна стойност, тъй като не са предвидени средства по плана за капиталните вложения.
Друга причина за необвързване на плана за вноса на машини и съоръжения с плана за капиталните вложения е включването в плана за капиталните вложения на някои обекти – машини и
съоръжения по занижени лимитни стойности, които бързо се изчерпват и внесеното оборудване
остава неизплатено. Освен това при утвърждаване на окончателния годишен вносен план не се
включват някои машини, съоръжения и комплектни обекти, чийто внос е договорен чрез сключени дългосрочни спогодби, протоколи и други междуправителствени документи, поради което тяхната вносна стойност остава необезпечена и не се изплаща на вносните предприятия.
Поради тези причини не са изплатени вземания по извършени доставки от чужбина на машини, съоръжения, техническа помощ и други, както следва:
π
ÔÓ
Â‰

œÂ‰ÔËˇÚËˇ

1
2
3

“ÂıÌÓËÏÔÓÚ
Ã‡¯ËÌÓËÏÔÓÚ
≈ÎÂÍÚÓËÏÔÂÍÒ

(‚ ıËÎ. ÌÓ‚Ë ÎËÏ. Î‚.)
1961 „.

1962 „.

30.439
1.395
1.494

38.275
13.088
1.213

33.328

52.576

По такъв начин Българската народна банка, като институт за краткосрочно кредитиране, в
нарушение на Устава на банката, извършва дългосрочно кредитиране чрез просрочени заеми на
капиталовложения – машини, съоръжения и др., които са монтирани вече и включени в производството.
При анализа на финансовото състояние на външнотърговските предприятия Банката многократно е изнасяла пред съответните органи въпроса за своевременното изплащане на вносните
машини, комплектни доставки, съоръжения и техническа помощ, но същия все още не е намерил
правилно разрешение.
Като се има предвид, че този въпрос не съществува в никоя страна от социалистическия лагер и в другите страни е правилно разрешен, уреждането му у нас е належащо.
Необходимо е Държавният комитет за планиране, Министерството на финансите и Министерството на външната търговия да подобрят системата на планиране доставките за капитални
вложения, за да се постигне пълно обвързване на плана за вноса (включително и вноса по дългосрочните спогодби и юнските заявки) с плана за капиталните вложения и да се осигури във всички
случаи изплащането на вземанията на външнотърговските предприятия.
Просрочени заеми по вноса и износа през годината допускаха почти всички предприятия с
изключение на Управление „Български тютюни“, ЦКС „Булгаркооп“ и ДТП „Булгарплодекспорт“. Отклонените оборотни средства в залежали стоки по вноса и износа и замразените вземания от страната и чужбина, които се изключват от кредитиране, са главната причина за просрочването на заемите.
Отклонените оборотни средства в залежали стоки и просрочени вземания показват увеличение за периода 1960–1962 г., видно от следната таблица:
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(‚ ıËÎˇ‰Ë ÎÂ‚‡)
œŒ ¿«¿“≈À»

31.’II.

31.’II.

31.’II.

1960 „.

1961 „.

1962 „.

1. «‡ÎÂÊ‡ÎË ÒÚÓÍË:
‡) ÔÓ ‚ÌÓÒ‡
·) ÔÓ ËÁÌÓÒ‡

1.218
1.378

1.612
2.160

2.181
5.235

2. œÓÒÓ˜ÂÌË ‚ÁÂÏ‡ÌËˇ:
‡) ÓÚ ˜ÛÊ·ËÌ‡
·) ÓÚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡

1.229
2.116

1.931
34.858

3.392
58.828

Голяма част от отклонените средства през годината бяха ликвидирани, но за сметка на тях
са възникнали нови. За продажбата на залежалите стоки и събиране на просрочените вземания
обаче външнотърговските предприятия не са полагали достатъчно усилия.
Представа за състоянието на залежалите стоки и просрочените вземания на външнотърговските предприятия през 1962 г. ни дава следната сравнителна таблица:
(‚ ıËÎˇ‰Ë ÎÂ‚‡)
œÓÍ‡Á‡ÚÂÎË

1962 „.
31.III.

30.VI.

30.I’.

31.’II.

3.877
1.302

10.356
1.196

5.908
1.904

5.235
2.181

2. œÓÒÓ˜ÂÌË ‚ÁÂÏ‡ÌËˇ:
‡) ÓÚ ˜ÛÊ·ËÌ‡
·) ÓÚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡

5.793
62.404

4.194
26.233

2.960
37.127

3.392
58.828

¬ÒË˜ÍÓ ÓÚÍÎÓÌÂÌË
Ó·ÓÓÚÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡
‚ Á‡ÎÂÊ‡ÎË Ë ÔÓÒÓ˜ÂÌË
‚ÁÂÏ‡ÌËˇ

73.376

41.979

47.899

69.636

1. «‡ÎÂÊ‡ÎË ÒÚÓÍË:
‡) ËÁÌÓÒÌË
·) ‚ÌÓÒÌË

В сумата на просрочените вземания от страната са включени и бюджетните разлики, които
Банката не кредитира. Това следва да се има предвид при съпоставяне с размера на просрочените
заеми.
Както се вижда от таблицата най-много отклонени оборотни средства външнотърговските
предприятия имат в просрочени вземания от вътрешни купувачи, предимно от инвеститори, поради неосигурени лимити за вносни капитални вложения – машини и съоръжения.
Към 31.ХII.1962 г. замразените вземания от страната представляват 84,4% от сумата на отклонените оборотни средства. Подобно е положението и в края на предшествуващите тримесечия
на годината, съответно: към 31.III.1962 г. – 85%, към 30.VI. – 62,4% и към 30.IХ. – 77,5%.
Сумата на залежалите стоки за износ към 31.III.1962 г. е малка в сравнение със следващите тримесечия, тъй като стоките, изкупени по плана на 1961 г. и неизнесени до 31.ХII.1961 г. бяха кредитирани от Банката до 30.IV.1962 г., съгласно т. 50 от 225-то постановление на Министерския съвет от 20.ХI.1961 г. за утвърждаване разпределението на държавния народностопански
план за 1962 г. Неизнесените до 30.IV.1962 г. стоки бяха изключени от кредитиране към тази дата, поради което сумата на залежалите стоки за износ към 30.VI.1962 г., нарасна на 10.356 хил.лева. Една част от тези стоки бяха изнесени през годината, но залежаха други, поради което в края
на годината залежалите стоки за износ все още възлизаха на сумата 5.235 хил.лева. В сравнение с
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30.VI.1962 г. в края на годината залежалите износни стоки са намалели с 49,4%.
Спрямо общия обем на изнесените стоки през 1962 г. на сума 1.222.698 хил.лева, доставна
стойност, размерът на залежалите и неизнесени в срок стоки в края на годината възлиза на 0,43%.
Залежаването на стоките, предназначени за износ, се дължи главно на изкупуването на стоки, за които не са осигурени продажби в чужбина от съответните външнотърговски предприятия.
В други случаи външнотърговските предприятия са изкупували за износ стоки, които по качество
не отговарят на изискванията на външните пазари.
Най-много залежали износни стоки в края на годината има ДТП „Машиноекспорт“ – за
2.241 хил. лева, като електрокари, тонгопълначки, сушилни за плодове, каменотрошачки, дървообработващи машини, яйцесортировачки, бетонобъркачки и др., които не са изнесени поради ниско
качество и са изключени от обезпечение на заемите. На второ място идва ДТП „Булгарконсерв“ с
1.271 хил. лева неизнесени в плановия срок консерви, следвано от ДТП „Индустриалимпорт“ – с
памучни тъкани за 830 хил. лева и др. Намаление на залежалите износни стоки през годината са
постигнали ДТП „Индустриалимпорт“, ДТП „Рудметал“, ДТП „Химимпорт“ и ДТП „Хранекспорт“, а увеличение на същите са допуснали ДТП „Машиноекспорт“, ДТП „Булгарконсерв“,
ДСП „Булет“.
Към 31.ХII.1962 г. се намираха на пазене при производствените и заготвителни предприятия стоки за износ, изкупени от външнотърговските предприятия по плана за 1962 г., но неизнесени до края на годината, на сума 52.891 хил. лева по изкупни цени. Най-много такива стоки има
ДТП „Булгарконсерв“ – за 21.281 хил. лева, следвано от ДТП „Хранекспорт“ за 10.392 хил. лева,
ДТП „Машиноекспорт“ за 6.363 хил. лева, ДТП „Индустриалимпорт“ – за 4.533 хил. лева и др.
До края на м. март 1963 г. външнотърговските предприятия успяха да изнесат от тези стоки само за 21.062 хил. лева по изкупни цени и останаха още неизнесени такива за 31.829 хил. лева. По балансите към 31.III.1963 г. бяха изключени от кредитиране от тези стоки такива за 5.869
хил. лева.
Износът на стоките, останали от 1962 г. се извършва и отчита за сметка на плана за 1963 г.
съгласно точка 1 от решение № 478 на Министерския съвет от 28 декември 1962 г. без предварително да е коригиран плана за износа на Министерството на външната търговия и валутния план
на страната с валутната стойност на тези стоки. С износа на тези стоки външнотърговските предприятия покриват изоставането в изпълнението на утвърдения им план за износа за 1963 г., без да
са изкупили и изнесли всички стоки, предвидени за производство и заготовка за износ през 1963 г.
Останалите от миналата година стоки се използуват от външнотърговските предприятия като резерв за осигуряване изпълнението на плана по износа, с което се прикрива действителното състояние в изпълнението на плана.
Като имаме предвид, че този въпрос беше докладван и разгледан в Комисията по валутните въпроси и търговските баланси при МС, но се реши да не се увеличава плана по износа за 1963
г. с тези стоки, тъй като това не би било в интерес на подобряване валутното състояние на страната поради това, че валутният план за 1963 г. е изграден на база по-добро изпълнение на плана за
1962 г. отколкото фактическото му изпълнение, а от друга страна Председателят на Валутната комисия задължи Министерството на външната търговия да реализира неизпълнението за капиталистическите страни от 1962 г. в размер на 8 млн. долари през 1963 г., считаме, че този въпрос не
следва да се поставя наново, но трябва да се има предвид само при отчитане изпълнението на плана за 1963 г.
Сумата на залежалите вносни стоки към 31.ХII.1962 г. представлява 0,27% от стойността
на внесените през годината стоки (реализиран внос за 794.172 хил. вал. лева, а залежали стоки за
2.181 хил. вал. лева). Причините за залежаването на вносните стоки са от най-различно естество,
но главно поради извършване на предсрочен или следсрочен внос, неизплатен от купувачите авансов внос за 1963 г., внесени лошокачествени стоки или такива неотговарящи на спецификациите и
заявките и др.
По-значителни количества от залежали вносни стоки има при следните предприятия: ДТП
„Индустриалимпорт“ – целулоза и др. за 955 хил. вал. лв., ДТП „Машиноимпорт“ – машини и съоръжения и автомототракторни и други резервни части на обща сума 332 хил. вал. лв., Управление „Български тютюни“ – реекспортни тютюни от Италия за Египет за 269 хил. вал. лв., ДТП
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„Рудметал“ – разни метали и др. на обща сума 199 хил. вал. лева, ДТП „Електроимпекс“ – електроапарати и уреди за 165 хил. вал. лева. и др.
Валутното управление е водило непрекъсната борба за намаляване и ликвидиране на залежалите износни и вносни стоки и замразените и просрочени вземания от чужбина и страната, като ги е издирвало и своевременно изключвало от кредитиране. Инструкцията за кредитиране на
външнотърговските предприятия е прилагана през годината с всичката є строгост. Налагани са
кредитни санкции по чл. 74, буква „б“ от същата на ДТП „Химимпорт“, ДТП „Машиноекспорт“,
ДТП „Разноизнос“, ДТП „Хранекспорт“, ДТП „Булгарконсерв“, ДТП „Рудметал“, ДТП „Индустриалимпорт“ и ДТП „Електроимпекс“, поради допуснато просрочие по заемната сметка по износа
за повече от 30 дни. Това от своя страна доведе до почти ежедневно нарастване на просрочените
заеми за сметка на редовните заеми по износа, тъй като превишенията на изплащанията над постъпленията по сметката за износа се отнасяха в просрочени заеми. На това именно до голяма степен се дължи и нарастването на просрочените заеми към 30 юни и 30 септември 1962 г. в сравнение с началото и края на годината.
Тази санкция изигра положителна роля, като въздействува на външнотърговските предприятия да вземат решителни мерки за подобряване на работата си и преустановяване прилагането на
санкцията.
Разплащанията по износа към капиталистическите страни се извършват предимно с акредитиви. Тази форма на плащане обезпечава интересите на страната. В много случаи обаче външнотърговските предприятия представят стоковите документи за инкасиране на валутата след срока на
валидността на акредитива, поради което документите се изпращат в чужбина за обикновено инкасо. Това забавя постъпването на валутата и излага страната на валутни рискове. Така например
през 1962 г. от 4951 акредитива по износа са представени в банката след срока документите по
480 акредитива, което прави 10% от общия им брой.
Закъснения в представянето на документите по открити акредитиви през годината са допуснали: ДТП „Машиноимпорт“, ДТП „Електроимпекс“, ДТП „Разноизнос“, ДТП „Индустриалимпорт“ и др.
В редица случаи външнотърговските предприятия допускат да се анулират акредитиви, открити по износа в тяхна полза, поради неспазване сроковете на експедициите, неосигуряване на
доставките и пр. Това става причина да се връща постъпила вече валута по акредитивите с покритие или да се изпуска възможност за реализиране на такава по акредитивите без покритие. През
1961 г. са били анулирани 150 броя акредитиви и гаранции по износа, а през 1962 г. броят им е нараснал на 215 броя.
Най-много анулирани акредитиви имат: ДТП „Индустриалимпорт“, ДТП „Разноизнос“,
ДТП „Хранекспорт“, У-ние „Български тютюни“ и др.
Наред със закъснението в експедициите на стоките за износ по производствени, транспортни и други причини, късното представяне на документите по акредитивите и неизползуването им
се дължи в много случаи и на причини, лежащи в самите външнотърговски предприятия, за отстраняването на които ръководствата на същите и Министерството на външната търговия не са взели всички необходими мерки.
За неизползуваните изцяло или частично акредитиви по износа и за допуснатите нередности по износа Банката е изнасяла многократно въпроса пред главните директори на съответните
външнотърговски предприятия и пред Министерството на външната търговия, като е настоявала
да се вземат мерки за срочно изпълнение на задълженията към чужбина.
Голям дял в разплащанията с капиталистическите страни заема обикновеното инкасо. През
1962 г. са изнесени на инкасо стоки за 89.554.655 валутни лева, което представлява 50% от целия
износ за капиталистическите страни през годината. При износа на инкасо следва да се получава
аванс от около 10–30% от стойността на стоката преди експедицията є или гаранция в същия размер от солидна банка. В много случаи, обаче това не се спазва, поради което голяма част от инкасата не се изплащат в първоначално предвидените срокове. През 1962 г. от общо 3.513 инкаса към
капит[алистически] страни 2.280 инкаса не са реализирани в срок, което съставлява 65% от общия
брой на инкасата, срещу 60% през 1961 г.
Най-много неизплатени в първоначално предвидените срокове инкаса имат ДТП „Разноиз-
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нос“, ДТП „Индустриалимпорт“, ДТП „Булгарконсерв“, ДТП „Химимпорт“, ДТП „Електроимпекс“ и др.
По такъв начин външнотърговските предприятия предоставят безлихвено краткосрочни
кредити на чуждестранните купувачи, в момент когато нашата страна сама ползува кредитни улеснения срещу заплащане на лихви. Може да се направи извод, че външнотърговските предприятия
се грижат главно за извършване на износа и изпълнение на плана, но не полагат достатъчно усилия за срочното реализиране на валутата, заради което се извършва самия износ.
Банката е сигнализирала многократно на Министерството на външната търговия, като е изпращала писма с подробни сведения за просрочените инкаса и е настоявала да се изисква винаги
гаранция от солидна банка за обезпечаване плащането и пр.
Допускани са също откази от плащане по незабавни инкаса за изнесени стоки в социалистическите страни за значителни суми в чуждестранна валута. Така, само от анализа на инкасата,
представени през IV-то тримесечие на 1962 г. се установява, че са направени откази от плащане
по 354 инкаса за 6.519 хил. рубли, представляващи 3,04% от стойността на износа за социалистическите страни през този период. Отказите от акцепт по вътрешните плащания в народното стопанство за същото тримесечие възлизат на 0,87% от сумата на плащанията по акцептната форма (с
платежни искания), от което може да се направи извода, че договорната и платежна дисциплина по
износа към социалистическите страни не е на нужната висота.
През 1962 г. са изплатени значителни суми за одобрени рекламации по износа на некачествени стоки както и пеналии за неустояване на договорни задължения, което е дало отражение
върху валутните постъпления. Така изплатени са рекламации от 1.I. до 31.XII. 1962 г. по износа
по данни от Банката за около 2.444 хил. лева. От тях: ДТП „Електроимпекс“ – 225.281 вал. лева,
ДТП „Машиноекспорт“ – 952.379 лв., ДТП „Индустриалимпорт“ – 102.039 лева, ДТП „Рудметал“ – 31.845 лв., ДТП „Химимпорт“ – 19.589 лева, ДТП „Булет“ – 38.788 лева, ДТП „Хранекспорт“ – 121.217 лв., ДТП „Разноизнос“ – 1.908 лв., ДТП „Булгарплодекспорт“ – 858.205 лева и
ДТП „Булгарконсерв“ – 76.021 лева.
С редица нормативни документи Министерството на външната търговия и външнотърговските предприятия са задължени да отправят искания до Българската народна банка за откриване
на акредитиви и учредяване на гаранции за внос на стоки от капиталистическите страни само след
като сделките са окончателно оформени и се налага откриване на акредитиви и гаранции или превеждане на валута по сделките. В много случаи обаче външнотърговските предприятия и Министерството на външната търговия не спазват тези условия, поради което многократно продължават
сроковете и изменят условията на открити акредитиви и гаранции.
През 1962 г. 227 броя акредитиви по вноса са били неизползувани, а по 135 акредитива
сроковете са продължени по разни причини.Това става причина за заангажиране на налична валута при акредитиви с покритие и кредитни лимити в чуждестранна валута за по-дълъг период от
време отколкото е необходимо при ползуване кредитни улеснения и забавя получаването на редица стоки. През 1962 г. най-много са продължавали сроковете по акредитивите по вноса следните
предприятия: ДТП „Рудметал“, ДТП „Електроимпекс“, ДТП „Индустриалимпорт“, ДТП „Машиноимпорт“, ДТП „Разноизнос“, ДТП „Хранекспорт“ и др.
През 1962 г. е постигнато известно намаление на броя на отказите от акцепт, приети от
банковите клонове срещу вносните предприятия. При увеличен обем на вноса броят на отказите е
намален от 1160 за 1961 г. на 1120 за 1962 г. или с 3,4%. По суми в сравнение с предшествуващата година, обаче тези откази са увеличени с 11,6%, главно поради извършения през годината предсрочен и авансов внос на някои суровини и материали, като целулоза, памук, метали и др. Намален е и броя на отказите от акцепт, допуснати от Валутното управление срещу производствените
и заготвителни предприятия и организации на стоките за износ с 12%. През 1962 г. те възлизат на
1,45% от общата сума на представените искания срещу външнотърговските предприятия, докато
през 1961 г. те са възлизали съответно на 1,52%. Това макар и слабо намаление на процента на отказите показва, че е постигнато подобрение в договорната и платежна дисциплина.
При извършените проверки на място във външнотърговските предприятия през 1962 г. по
разплащателната дисциплина бе констатирано общо, че са постигнати резултати по ускоряване на
документооборота и по правилното попълване на реквизитите на платежните документи. Конста-
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тирани бяха обаче и случаи на късно издаване на фактури и платежни документи. За тия нарушения на Наредбата за плащанията и Инструкцията за приложението є бяха съставени актове и наложени санкции, съгласно Указа за правата на Българската народна банка.
Във връзка с изнесеното намираме за необходимо да предложим следните мероприятия:
1. Българската народна банка да потърси помощта на Централния комитет на БКП за ликвидиране системата за необвързване на плана за вноса на машини и съоръжения с плана за капиталните вложения и на съществуващото незаконно кредитиране от страна на ДТП „Машиноимпорт“, ДТП „Електроимпекс“ и ДТП „Техноимпорт“ на инвеститорите от страната във връзка с
извършените доставки на машини, съоръжения, комплектни обекти и техническа помощ, за които
Държавният комитет за планиране и Министерството на финансиите не са осигурили лимитни
средства.
2. Да се обърне сериозно внимание на ръководството на Министерството на външната търговия и на външнотърговските предприятия за допуснатите слабости във връзка с изпълнението
на плановете по износа и вноса, като извършването на износ в капиталистическите страни на
обикновено инкасо без гаранции за плащането, напълно или частично неизползуване на открити
акредитиви по износа, замразяване на вземанията от чужбина и страната, залежаване на стоките
по износа и вноса, късното представяне на документите по износа и вноса в Банката и пр. Евентуално, настоящата информация да се изпрати на ръководството на Министерството на външната
търговия.
3. Началникът на Валутното управление да вземе мерки за:
а) Засилване контрола върху работата на външнотърговските предприятия, за ликвидиране
на замразените вземания от страната и чужбина и залежалите стоки и за отстраняване причините,
които водят до образуване на нови просрочени вземания и задължения в лева и валута и до нови
залежали стоки, както и за подобряване работата по ускоряване документооборота и обръщаемостта на оборотните средства;
б) За правилната обработка на платежните документи в самите външнотърговски предприятия, за срочното представяне в банката на документите по вноса и износа, за своевременното получаване на валутата от износа, за по-пълно използуване на откритите акредитиви по вноса и износа и др.
в) Допуснатите слабости от външнотърговските предприятия по плащанията с чужбина да
се изнасят системно и своевременно пред главните директори на съответните външнотърговски
предприятия и Министерството на външната търговия и да се изисква вземане на мерки от тяхна
страна за подобряване на работата. При нарушения да се налагат по-строго санкции на виновните
длъжностни лица.
София, 18 май 1963 г.
Н-К НА ВАЛУТНО УПРАВЛЕНИЕ: Н. Дацков
[Върху документа – надпис:]
На подпис.
[Подписи]
ИГ

ЦДА, ф. 132, оп. 26, а.е. 1, л. 542, 545–557. Оригинал. Машинопис
* Информацията е приета от УС на БНБ с Протокол № 16 от 1 юли 1963 г.
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№ 283
ДОКЛАД ОТ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИКА НА „ВАЛУТНО УПРАВЛЕНИЕ“ ПРИ БНБ
ЙОРДАН НАКОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРИЛ НЕСТОРОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯТА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА
ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ*
София, преди 2 юли 1963 г.
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
другаря КИРИЛ НЕСТОРОВ
Т У К

ДОКЛАД
от ЙОРДАН НАКОВ, Зам.-началник Валутно управление
Другарю Председател,
Съгласно чл. 4 от Инструкцията за кредитиране на външнотърговските предприятия Българската народна банка не кредитира външнотърговските предприятия за авансиране и капариране на доставки от чужбина. На основание т. 44 от Правилника за капиталното строителство, приложение № 12 и т. 31 от Инструкцията за финансиране, кредитиране и контрол на капиталните
вложения от Българската инвестиционна банка, авансите за доставки на машини и съоръжения от
капиталистическите страни, които имат характер на капитални вложения, се отпускат от Софийския окръжен клон № 1 на същата банка от предварително предоставени є средства от Министерството на финансите. Когато доставката на такива машини и съоръжения ще се извърши през текущата година и по плановете за финансиране на обектите са осигурени средства за изплащането им,
авансите могат да се отпускат от тези средства.
При откриването на акредитиви в кап[италистически] страни за изплащане на аванси за
доставки, имащи инвестиционен характер, Българска народна банка, Валутно управление, срещу
писмо, издадено от Българска инвестиционна банка, задължава сметката на последната, без да отпуска заем за тази цел на съответното външнотърговско предприятие.
Напоследък обаче някои от вносните предприятия започнаха да представят документи за
откриване на акредитиви за изплащане на аванси за доставка на машини, резервни части от
кап[италистически] страни, които нямат характер на капитални вложения и за които Българската
инвестиционна банка няма предоставени средства. Така например ДТП „Техноекспорт“ представи
документи за откриване на акредитив в ГФР за авансиране доставката на корабен двигател, необходим за строеж на кораб, който след завършването му ще бъде предаден от ДККЗ „Георги Димитров“ Варна на Български морски флот срещу заплащане. Такива случаи може би ще има и за
кораби, които са предназначени за износ. Подобни са и исканията на ДТП „Електроимпекс“, ДТП
„Машиноимпорт“ и ДТП „Техноимпорт“ за авансиране доставки от кап[италистически] страни на
машини, отделни приспособления, резервни части и др., които не се включват в плана за капиталните вложения.
При това положение считаме, че се налага Българската народна банка да кредитира авансите за доставки от чужбина, които нямат характер на капитални вложения.
Промишлените предприятия, при които биха се явили случаи на плащане аванси срещу
доставки от чужбина, които нямат характер на капитални вложения, са снабдени със собствени
оборотни средства, съобразно производствената им програма и те ще могат да изплащат авансираните суми по откритите акредитиви в полза на чуждестранните доставчици от тези средства. Поради това не се налага да се правят някакви изменения в Инструкция № 14 за кредитиране на про-
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мишлените предприятия.
Сумите, които се налага да бъдат авансирани в чужбина за доставка, които нямат инвестиционен характер, ще бъдат изплащани от производствените предприятия на външнотърговските
предприятия с платежни нареждания, при спазване разпорежданията на т. 21, буква „е“ от Инструкцията за приложението на наредбата за плащанията (изменена с окр. № 5/19.I.1963 г.).
За да не се спъва изпълнението на доставки, които нямат характер на капитални вложения
и за които чуждестранният доставчик изисква да му се авансира част от стойността, считаме, че ще
бъде необходимо да се направи изменение на чл. 4 от Инструкцията за кредитиране на външнотърговските предприятия, като дадените аванси се приемат за обезпечение на заемите.
Като Ви докладвам това, моля, Централното управление да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
В Инструкцията за кредитиране на външнотърговските предприятия досегашният текст на
чл. 4 се изменя и допълва, както следва:
„Българската народна банка не кредитира външнотърговските предприятия за:
а) инвентарен амбалаж, малоценни и малотрайни предмети и др., които се покриват изцяло
със собствени средства;
б) за авансиране на доставки от чужбина, представляващи капитални вложения.
Авансите за доставки от кап[италистически] страни, които нямат характер на капитални
вложения, се кредитират по установения ред в настоящата инструкция. Тези аванси трябва да бъдат обезпечени с банкова гаранция, издадена от реномирана банка, която да гарантира връщането
на аванса в случай на неустойка от страна на чуждестранния доставчик“.
ЗАМ.-НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ: Й. Наков
[...]
[...]
Г. Димов
А. Велков
Н. Царевски
Г. Терзиев
Кр. Бакалов
[Върху документа – надпис:]
Добре. Съгласен съм, но да се оформи с Протокола за заседанието от 2.VII.[1]963.
К. Несторов
5.VII.[1]963.

ЦДА, ф. 132, оп. 26, а.е. 2, л. 1–3, 33–35. Оригинал. Машинопис.
* Докладът е приет от УС на БНБ с Протокол № 17 от 2 юли 1963 г.

№ 284
ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД И С
РЕШЕНИЕ ПО ПРОЕКТА ЗА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА
КОНТРОЛА ЧРЕЗ ЛЕВА
София, 26 юли 1963 г.

ПРОТОКОЛ № 20
Заседание на 26 ю л и 1963 година
Заседават:

Нешо ЦАРЕВСКИ, Георги ТЕРЗИЕВ, Георги ДИМОВ
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Отсъствуват: Кирил НЕСТОРОВ, Кръстьо БАКАЛОВ, Розалин ЧУБРИЕВ
Присъствуват: Н. Гуговски от ЦК на БКП, М. Михов от МС, Ал. Велков,
Кр. Попов, Ж. Проданов, Г. Петров, д-р К. Попов, Б. Белчев,
Л. Филипов, Ст. Друмев, П. Курийков, Кр. Коджабашев, А. Чикичев,
Вили Христов, Т. Георгиев.
Заседанието се откри в
9 часа

Дневен ред:
1. Доклад от Димитър Попов, министър на финансите и Кирил Несторов, председател на
Българската народна банка за засилване ролята на контрола чрез лева.
[...]
По точка 1. След станалите разисквания и допълнения по доклада и проектопостановлението Централното управление взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
I. Да се нанесат следните корекции и добавки:
1. Точка 4 и алинея II от точка 5 от проектопостановлението да отпаднат.
2. В точка 7 да се добави „по договор или поръчка“ и в точка 12 – „Българска народна банка“.
II. Задължава другарите Н. Царевски и Г. Терзиев да уточнят съдържанието на доклада и
проектопостановлението с Министерството на финансите, след което да съгласуват същите със
заинтересованите министерства и ведомства.
III. Задължава др. Георги Димов – след нанасянето на съответните поправки в доклада и
проектопостановлението в срок до 15 август да ги представи в Министерския съвет.
[...]
София, 26 юли 1963 г.
за ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: Н. Царевски
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: Л. Момекова
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
другаря Тодор ЖИВКОВ
Т У К

ДОКЛАД
от Димитър ПОПОВ, министър на финансите и
Кирил НЕСТОРОВ, председател на Българската народна банка
ОТНОСНО: засилване ролята на контрола чрез лева
Другарю Председател,
На Осмия конгрес на Партията бе поставена задачата финансово-кредитните органи да повишат ролята на контрола чрез лева, да се преустроят и да заработят по новому, с оглед на новите изисквания и да отстранят от работата си проявите на формализъм и чиновническо отношение.
За изпълнение на тази задача от БНБ и БИБ са проведени редица мероприятия, които дават
добри резултати. Постигнатото в това отношение обаче все още изостава от повишените изисквания. Не са използувани напълно възможностите за по-тясно съчетаване на банковото въздействие
с материалната заинтересованост на предприятията, за повишаване на тяхната отговорност за
ефективното използуване на оборотните средства. Недостатъчно гъвкаво се използуват кредитът
и разплащанията за отстраняване на причините за финансовите затруднения на предприятията. Не

3. Кредитна дейност

Кредитиране

259

във всички случаи последиците от приложените кредитни санкции се понасят от носителите на
слабостите, а често се разпространяват и върху добре работещите предприятия. Допуска се създаването на верижна задлъжнялост между предприятията. Предимно по тези причини в редица случаи банковият контрол се явява формален и недостатъчно ефикасен.
За да се засили банковият контрол и банковото въздействие върху предприятията за изпълнение на техните планове, считаме, че е необходимо да се извърши известно изменение в съществуващия ред на кредитиране и разплащания в народното стопанство.
1. Едно от важните средства за повишаване заинтересоваността на предприятията от ефективното използуване на оборотните средства и за засилване ролята на банковото въздействие е
размерът на лихвения процент. В социалистическите страни лихвата се използува като важно
средство за въздействие върху предприятията. В Румъния лихвеният процент по нередовните заеми достига до 12%, в Унгария – до 18%, в Чехословакия – до 12%, в ГДР – до 10% и т.н.
Понастоящем лихвеният процент у нас по редовните заеми е 2 % и по просрочените заеми
– 4%. При това лихвеният процент не е диференциран съобразно характера на заемите, срока за
ползуването им и пр.
Поради това лихвеният процент у нас не се явява като стимул за ефективно използуване на
оборотните средства на предприятията и икономически лост за въздействие за подобряване на
тяхната работа. Считаме, че е правилно по заемите, които банките отпускат на държавните и кооперативни предприятия от промишлеността, транспорта, строителството, селското стопанство и
търговията за нужди, произтичащи от недостатъци в тяхната дейност, да се прилага повишен лихвен процент – диференциран според причините, които са наложили ползуването на заемите и срока за тяхното издължаване. С оглед на това считаме, че следва да бъдат приложени следните лихвени проценти:
а) По заеми, отпускани във връзка с изпълнение плановете на предприятията (заеми по
оборота, по стокооборота, за сезонни разходи, за планови запаси и др.), както и при преизпълнение на плана, когато това не е забранено и е в интерес на народното стопанство
....................................................................... 2%;
б) По заеми, отпускани във връзка със свръхпланови и временни нужди, както и поради недостатъци в дейността на предприятията – повишен лихвен процент, диференциран според срока,
а именно при
– заеми до 3 месеца ................................. 4%
– заеми до 6 месеца ................................. 6%
– заеми до 1 година ................................. 8%
Отпускането на заемите от тази група следва да се съпровожда с представяне от предприятията на план с мероприятия с конкретни срокове за отстраняване на причините, които са предизвикали нуждата от допълнително, свръхпланово ползуване на оборотни средства и за ликвидиране на кредитираните с тези заеми стоково-материални ценности. Банковите органи следва отблизо да следят изпълнението на мероприятията и да въздействуват за срочното отстраняване на недостатъците.
в) при просрочени заеми – 12 %.
При наличие на обективни, независещи от предприятието причини като неурожай, неосъществен внос и др. подобни, поради които то не може да издължи заема в установения срок, банките следва да имат право да продължават срока на заемите, при което същите ще бъдат олихвявани с 2 %.
Необходимо е в случаите, когато предприятията полагат грижи за срочното погасяване на
заемите, но въпреки това заемите останат частично непогасени, следва по искане на предприятията и по оценка на управителите на банковите клонове непогасената част да не се отнася в просрочие, а сроковете да се продължават съобразно нови, коригирани мероприятия, одобрени от висшестоящата организация, като се плаща съответствуваща на продължения срок лихва.
При изпадане на предприятието в просрочие банковите клонове следва да вземат активни
мерки за установяване и отстраняване на причините, предизвикали просрочието.
2. Досегашната практика показва, че поради допусканите недостатъци в материално-техническото снабдяване, чести изменения в производствените програми, продължителни организаци-
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онни и други слабости в предприятията и други подобни причини, финансовите затруднения в едни предприятия придобиват дълготраен характер и се разпространяват по верижен път върху редица други предприятия. Неблагоприятните последици от недостатъците в работата на лошо работещи предприятия се пренасят и върху добре работещи предприятия. Те понасят финансови затруднения и санкции, за които нямат вина. От друга страна наличието на много предприятия, изпаднали във финансови затруднения, не дава възможност на банковите органи да съсредоточават вниманието и усилията си за въздействие главно върху лошо работещите предприятия.
За да се прекъсне веригата на взаимната задлъжнялост и се осигури възможност на добросъвестните доставчици да получават своевременно равностойността на доставените материални
ценности, целесъобразно ще бъде банките да кредитират предприятията за установените свръхпланови запаси от стоково-материални ценности, както и за излишните и ненужните запаси в или
извън рамките на норматива, при повишен лихвен процент срещу представяне на планове с мероприятия за ликвидиране на запасите.
Ако предприятието, въпреки предупреждението на банките, продължава да се запасява със
стоково-материални ценности, от които то вече има образувани свръхпланови, излишни и ненужни запаси, платежните документи за новите доставки да се изплащат от банките направо от разплащателните сметки на предприятията, а при липса на средства, да се изплаща[т] от банките и отнасят в просрочени заеми.
По същия начин се постъпва и когато предприятията се кредитират по обикновена заемна
сметка и по разплащателната им сметка липсва авоар за изплащане на постъпилите платежни документи.
За да се повиши отговорността на ръководителите на предприятията и на техните висшестоящи организации във връзка с допускането на свръхпланови, излишни, ненужни запаси и други,
както и да се улесни контролът и въздействието за тяхното по-бързо ликвидиране, необходимо е
да се въведе отделно посочване на тези материали и стоки в балансите на предприятията и висшестоящите организации, въз основа на извършените инвентаризации или установени по друг повод.
3. При положение, че на купувача се осигурява кредит за изплащане на получаваните стоково-материални ценности (освен ако е спряно кредитирането му), безпредметно е на доставчиците да се отпускат заеми срещу представените от тях платежни искания – т.н. заеми срещу документи за стоки на път. Целесъобразно е банката, обслужваща доставчика, да му одобрява сумата на
доставката веднага с представянето на платежните искания.
Банката, която обслужва купувача, ще отнесе тези суми по специалната заемна сметка на
купувача или ще ги събира от разплащателната му сметка, а при липса на авоар, ще изплаща платежните документи за сметка на банков кредит.
Този начин на изплащане на платежните документи освен другите предимства ще създаде и
значително опростяване на работата в банката и предприятията.
4. Съгласно чл. 402, буква „з“ от ГПК и т. 17 от Наредбата за плащанията, когато по сметката на платеца няма достатъчно средства, банките могат – по искане на предприятията – да блокират суми за плащане на трудови възнаграждения на работниците и служителите до 5 работни
дни преди датата на изплащане на заплатите. Това блокиране на суми за заплати става за сметка на
забавяне плащанията към кредиторите, които пък не могат да се разплащат със своите кредитори
и се създава верижна задлъжнялост. В тези случаи понастоящем БИБ отпуска специални заеми за
изплащане на заплати.
За да се отстранят посочените слабости, считаме, че е целесъобразно и Българската народна банка да кредитира предприятията за заплащане на заплати, когато те не разполагат със средства. И двете банки да отпускат тези заеми за срок до 30 дни.
Възможността за блокиране на средства, предвидена в Наредбата за плащанията и в буква
„а“ от чл. 402 на Гражданския процесуален кодекс, следва да се запази и да се прилага само в случаите, когато кредитирането на предприятията е спряно.
5. Увеличението на собствените оборотни средства на предприятията се извършва от два
източника – чрез отчисления от плановата печалба на самото предприятие и чрез попълване на
норматива на собствените оборотни средства или възстановяване на плановите загуби от висшестоящата организация. Когато предприятието не изпълнява плана за печалбата или висшестоящата
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организация не попълва своевременно недостига, то изпада във финансови затруднения. Особено
сериозни са тези затруднения през първите няколко месеца от годината, тъй като според сега установената практика Министерството на финансите попълва недостига от оборотни средства по
годишните отчети и баланси на предприятията едва след тяхното утвърждаване.
С направените в настоящия доклад предложения фактически ще се премахнат временните
финансови затруднения на предприятията, явяващи се от непопълване прираста на оборотните
средства поради нереализиране на тримесечната планова печалба. Ще останат обаче затрудненията, които предприятията търпят не по своя вина поради несвоевременно попълване на норматива
или възстановяване на плановите загуби от висшестоящите организации и от Министерството на
финансите.
За да се избегнат тези затруднения и се създадат нормални условия за работата на предприятията, ще бъде целесъобразно да се задължат висшестоящите организации да попълват недостига или да възстановяват плановите загуби в срок до 10 дни от законоустановения срок за представянето на тримесечните баланси и отчети на висшестоящите организации.
Недостигът по годишните баланси и отчети на предприятията да се попълва авансово от
Министерството на финансите в срок до 10 дни от представянето им, а окончателното попълване
да се извършва в срок до 30 дни след утвърждаването им. Българската народна банка да кредитира предприятията до попълване на норматива.
6. С оглед да се засили контролът чрез лева върху финансово-стопанската дейност на строителните и монтажните организации ще бъде целесъобразно да се повиши ролята на кредита при
формирането на оборотните средства на тези организации и да се засили въздействието му за укрепване на стопанската сметка. За целта ще бъде необходимо средствата на строителните и монтажните организации да се формират от предоставен от бюджета минимален норматив собствени
оборотни средства и банков кредит.
Чрез банков кредит да се покрива и нормативната потребност на организациите от конструкции и детайли, които сега се изплащат от инвеститора. Това се налага от обстоятелството, че
при засилване на индустриализацията в строителството нараства участието на конструкциите и детайлите, а намалява участието на основните строителни материали в производствени запаси. При
това положение, ако конструкциите и детайлите продължават да се изплащат от инвеститора, това ще намали ролята и значението на оборотните средства.
Във връзка с това е необходимо:
а) да се отмени т. 13 от 182-то постановление на МС от 12.ХII.1962 г. и се установи нов начин за образуване оборотните средства на строителните и монтажните организации;
б) да се отмени т. 31 от приложение № 12 на Правилника за капиталното строителство, утвърден със 184-то постановление на МС от 13 ноември 1962 г.
Във връзка с предложените изменения на реда за кредитиране, разплащания и за образуване оборотните средства на строителните и монтажните организации, наложително е да се въведат
от Българската инвестиционна банка следните нови заеми:
а) „Заем за попълване прираста на собствените оборотни средства“, който да се отпуска за
покриване прираста от собствени оборотни средства в случаите, когато нуждите на строителните
и монтажните организации общо за системата на съответно министерство, ведомство или окръжен
народен съвет превишават размера на предоставените от бюджета собствени оборотни средства,
поради характера на изпълняваните строително-монтажни работи или поради промени в годишните програми;
б) „Заем да изплащане на основни строителни материали, конструкции и детайли“ до размер на одобрени от Министерството на финансите и Държавния комитет за планиране тримесечни нормативи, установени съобразно процентното участие на материалите, конструкциите и детайлите в стойностния обем на строително-монтажните работи за отделните тримесечия;
в) „Заем за изплащане на извършени строително-монтажни работи“, чрез който да се осигурява своевременно възвръщане на оборотните средства на организациите, преди проверките на
Българската инвестиционна банка по представените актове и сметки за извършените строителномонтажни работи. Заемът да се погасява след извършване на проверките, от предоставените за финансиране на обектите средства, а надплатените суми да се възстановяват от разплащателната
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сметка.
Заемите по букви „а“ и „б“ да се олихвяват с 2% годишна лихва.
Заемът по буква „в“ следва да бъде безлихвен. С оглед да се стимулират организациите-изпълнители за правилно съставяне на актовете и сметките, върху заплатените суми да се начислява еднократна глоба в размер на 2% върху сумата, което е в съгласие с чл. 29 от приложение № 12
на Правилника за капиталното строителство.
При всички случаи, когато на организацията-изпълнител липсват средства по заемните
сметки и разплащателната сметка и няма основания да се продължи срокът или да се отпусне нов
заем, сумите да се отнасят в просрочени заеми.
След въвеждане на посочените заеми става безпредметно отпускането на следните заеми:
а) за доставка на основни строителни материали във връзка със сезонното разгръщане на
строително-монтажните работи;
б) за изплащане доставката на материали под гаранция на банката (гаранционни заеми);
в) за изплащане на акцептирани и приети в банката сметки за извършени строително-монтажни работи и
г) за изплащане на лимитирани чекови книжки.
7. В съответствие с изискванията на техническия прогрес относителният дял на машините
и съоръженията в плана за капиталните вложения непрекъснато се увеличава. Това задължава
Българската инвестиционна банка да засили своя контрол върху срочното въвеждане в експлоатация и ефективното им използуване.
Във връзка с това наложително е банката да въведе кредитирането на тези капитални вложения като средство за въздействие за ефективното използуване на машините и апаратурите, които не се използуват достатъчно ефективно или въобще не се използуват.
8. Съгласно т. 1 от 47-то постановление на Министерския съвет от 27.II.1959 г. и т. 31 от
Наредбата за плащанията, при основателен отказ от акцепт, банките отменят (сторнират) извършените вече плащания по отказаните платежни документи и възстановяват по сметката на платеца сумите заедно със следуемата се лихва, като събират от доставчика тези суми заедно с глоба в
своя полза в размер на 0,02% на ден или 7,2% годишно за всеки отказ за времето, през което доставчикът неоснователно е ползувал средствата на платеца.
От друга страна в случай че платецът, с цел да отложи плащането, направи фиктивен отказ
от акцепт, а впоследствие даде нареждане за изплащане на платежното искане, банките изпълняват
нареждането и събират от него в полза на доставчика глоба в размер също на 0,02% на ден за времето от деня, когато платежното искане е подлежало на плащане до деня на действителното изплащане на сумата.
Тъй като абсолютният размер на тези глоби обикновено възлиза на съвсем малки суми, защото се начисляват само за период от няколко дни, тази санкция се явява недостатъчно ефикасна.
Като се има пред вид, че тази глоба представлява санкция за неспазване на договорната и платежната дисциплина, а в редица случаи и за проявена недобросъвестност, то за да може тя да изиграе
своето възпитателно въздействие, процентният размер на глобата следва да бъде значително повисок, като се увеличи от 0,02% на 0,10% на ден при минимум 1 лев. Така глобата по едно платежно искане примерно за 1000 лв. за 10 дни при 0,02% възлиза на 2 лв., а при 0,10% ще бъде 10 лв.
9. По силата на т. 24 от Наредбата за плащанията платецът може да направи отказ от акцепт на предявени срещу него пл[атежни] искания в срок до 3 работни дни за местните и до 5 работни дни за междуградските плащания. При уважителни причини банките могат да удължават тези срокове до 7 работни дни, а в особени случаи до 15 работни дни.
Тези срокове се явяват недостатъчни, за да може платецът да получи стоката и да провери
нейното качество било поради това, че стоката още не е пристигнала, било че тя се нуждае от попродължителна проверка или лабораторни анализи. В тези случаи при установяване на дефекти или
лошо качество купувачът няма възможност да откаже плащането, а е принуден да отнася въпроса
пред арбитража или съда. Това усложнява работата както на предприятията, така и на арбитража и
съда и забавя за дълго време възстановяването на платеца изплатената от сметката му сума.
За да се премахнат тези слабости и се засили взаимният контрол между предприятията за
изпълнението на договорите, намираме, че е правилно срокът за отказ от акцепт да се удължи – за
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местните плащания от 3 на 5 дни, а за междуградските от 5 на 10 дни от деня на задължаване сметката на платеца или отнасянето на платежното искане в просрочие. При това за някои платци, при
уважителни причини управителите на банковите клонове следва да могат да продължават горните
срокове най-много с 5 работни дни.
10. За да бъде увеличението на лихвения процент действително средство за въздействие,
необходимо е той да се свърже тясно с материалната заинтересованост както на целия работен колектив, така и на ръководния кадър на предприятието. За тази цел считаме, че ще бъде целесъобразно в себестойността на продукцията и издръжката на обръщението да се отнасят само лихвите
на заемите, отпускани във връзка с изпълнение и преизпълнение на плановете.
Лихвите на заемите, отпускани във връзка със свръхпланови и временни нужди и поради
недостатъци в дейността на предприятията, както и всички глоби по Наредбата за плащанията да
се погасяват:
а) 50% от общата им сума – от полагаемите се средства за премиране, но не повече от 50%
от тези средства за годината;
б) 20% от средствата, които се заделят през годината за фонда на предприятието, но не повече от 30% от средствата на фонда за годината;
в) останалата част от тези лихви да се отнася направо в загуба на предприятието.
II
Регулирането на паричното обръщение се извършва въз основа на тримесечни касови планове, които се утвърждават от Министерския съвет. За кредитната си дейност Българската народна банка съставя също тримесечни кредитни планове, утвърждавани от Министерския съвет. Както кредитните, така и касовите планове се съставят въз основа на показатели от държавния народностопански план и се обвързват с плановете на отделните предприятия и стопански организации.
Стопанските и финансовите планове на предприятията и организациите се съставят и утвърждават за годината с разпределение по тримесечия.
Поради това считаме, че е целесъобразно Българската народна банка да съставя и представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни кредитни и касови планове, като кредитните
планове се утвърждават с разпределение по тримесечия, а касовите – само с годишни данни, в
рамките на които банката съгласувано с Министерство на финансите да съставя оперативни тримесечни касови планове, като се даде право на председателя на банката през течение на годината
да внася промени в кредитните планове и да утвърждава тримесечни касови планове при спазване
на емисионната директива за годината.
Ако в процеса на изпълнението на кредитните и касовите планове се разкрият недостатъци
и положения, за които следва да бъде уведомен Министерският съвет, това ще се прави своевременно и конкретно, без да се свързва с всички въпроси на кредитния и касовия планове.
III
Затрудненията по отправянето на ежегодно нарастващата работа в банките се увеличават
извънредно много поради крайно недостатъчната и остаряла механизация на счетоводно-оперативната им работа.
Понастоящем банките не разполагат с никаква по-крупна и съвременна механизация, а
употребява в своята работа елементарна и при това крайно недостатъчна и похабена техника, като обикновени сметачни, събирачни и пишещи машини.
При това положение съществува сериозна угроза в близките няколко години сега използуваните машини да се окажат изцяло негодни и банките да бъдат поставени пред крайно тежко положение и да не могат да отправят нормално ежедневната счетоводно-оперативна работа.
За да се ускори решаването на въпроса за механизацията на счетоводно-оперативната работа на банките и на тази основа да се подобри отчетността и засили ежедневния контрол върху
работата на предприятията, считаме, че е целесъобразно:
а) да се възложи на Българската народна банка и на Българската инвестиционна банка да
проучат организацията на счетоводната и статистическата механизация на банковата работа в
СССР, Чехословакия и ГДР и съобразно нашите условия да разработят предложение за механизи-
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ране на отчетността в банките;
б) да се задължи Държавният комитет за планиране да предвиди в плановете за 1964 и 1965
г. необходимите средства за доставка на машини с оглед до края на 1965 г. да се механизира отчетността в банките с модерна съвременна техника.
Във връзка с изложеното предлагаме Министерският съвет да издаде следното
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1. Българската народна банка и Българската инвестиционна банка да събират при кредитирането на предприятията и стопанските организации, включително ТКЗС, лихва в следните размери:
а) по заеми, отпускани във връзка с изпълнение плановете, както и при преизпълнение на
плановете, когато това не е забранено
................................ 2%;
б) по заеми, отпускани във връзка със свръхпланови и временни нужди, както и поради недостатъци в тяхната дейност повишен лихвен процент, диференциран според срока, а именно:
при заеми със срок до 3 месеца ................................................ 4%
при заеми със срок до 6 месеца ................................................ 6%
при заеми със срок до 1 година ................................................
8%
в) при просрочени заеми ........................................................
12%
2. Когато предприятията и стопанските организации, по независящи от тях причини, не могат да издължат заемите по т. 1, буква „а“ в установените срокове, банките след преценка на причините могат да продължават срока на заемите при определения лихвен процент 2%.
3. Заемите по т. 1, буква „б“ да се отпускат, след като предприятията и стопанските организации представят план с мероприятия за отстраняване на причините, предизвикали нуждата от допълнително свръхпланово ползуване на оборотни средства, като банковите органи следят за изпълнението на мероприятията и въздействуват за срочното отстраняване на недостатъците.
Когато предприятията и стопанските организации полагат грижи за изпълнение на мероприятията, но въпреки това част от заемите остават неиздължени в определените срокове, банките,
след преценка на причините могат да не отнасят неизплатената част в просрочени заеми, а да изискат допълнителни мероприятия, одобрени от висшестоящата организация и да продължат срока на
заемите. В този случай за неиздължената част от заемите се плаща лихва, съответствуваща на продължения срок.
4. При изпадане на предприятията и стопанските организации в просрочие банките да извършват анализ на причините и да изискват от висшестоящите организации да вземат мерки за
тяхното отстраняване.
5. Българската народна банка и Българската инвестиционна банка да кредитират предприятията и стопанските организации за установените свръхпланови запаси, както и за излишните и
ненужните запаси от стоково-материални ценности в или извън норматива на оборотните средства, ако предприятията и стопанските организации представят планове с мероприятия за ликвидиране на запасите. По тези заеми да се плаща лихвата, посочена в п. 1, буква „б“.
Ако предприятията и стопанските организации продължават до доставят стоково-материални ценности, от които вече имат образувани свръхпланови, излишни и ненужни запаси, платежните документи за новите доставки да се изплащат от тяхната разплащателна сметка, а при липса на
средства да се изплащат от банките, като сумите се отнасят в просрочени заеми.
6. Министърът на финансите да даде указания свръхплановите запаси и излишните и ненужни запаси от стоки и материали в предприятията и стопанските организации да се посочват отделно в техните баланси и в балансите на висшестоящите им организации, въз основа на извършените инвентаризации или ако бъдат установени по друг повод.
7. При доставки на стоки и извършване на работи и услуги Българската народна банка и
Българската инвестиционна банка да изплащат на доставчика или изпълнителя за сметка на платеца стойността на стоките, които са продадени или изпратени и на работите и услугите, които са завършени при представяне на платежните искания, като задължават с платените суми специалната
заемна сметка на платеца или ги събират от разплащателната му сметка, а при липса на средства
по тази сметка, отпускат на платеца специален банков заем.
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В случай че кредитирането на платеца е спряно и няма условия за задължаване на специалната заемна сметка и за отпускане на специален банков заем, а от друга страна платецът не разполага със средства по разплащателната си сметка, банките да отменяват (сторнират) извършеното
плащане в полза на доставчика или изпълнителя и да отнасят платежните искания в просрочие.
8. Когато предприятията и стопанските организации не разполагат със средства за изплащане на заплати на работниците и служителите, Българската народна банка да отпуска заеми за
заплати със срок до 30 дни и при лихва 4 %.
9. Висшестоящите организации да попълват недостига на оборотни средства и да възстановяват плановите загуби на подведомствените им предприятия не по-късно от 10 дни след установения срок за представяне на тримесечните отчети и баланси.
Министерството на финансите да попълва авансово недостига от оборотни средства по годишните отчети и баланси на предприятията в срок до 10 дни от представянето им, а окончателното попълване да се извършва в срок до 30 дни след утвърждаването им.
Българската народна банка да кредитира предприятията за недостига до попълване норматива на оборотните им средства при посочените лихвени проценти по т. 1, буква „б“.
10. От 1 януари 1964 година оборотните средства на строителните и монтажните организации да се образуват от:
а) норматив на собствени оборотни средства, установен средно на ....... % върху годишния
обем на строително-монтажните работи, за покриване на нуждите от спомагателни материали, запасни части, гориво, запаси за селското стопанство, малоценни и малотрайни предмети, готова
продукция, инвеститори по изпълнени строително-монтажни работи, незавършено промишлено
производство, незавършени строителни и монтажни работи, незавършено производство на комунално-битови стопанства и разходи за бъдещи периоди.
Когато нуждите на строителните и монтажните организации общо за системата на съответното министерство, ведомство или окръжен народен съвет превишават този размер поради характера на изпълняваните строително-монтажни работи или поради промени в годишните програми,
недостигът от собствени оборотни средства да се покрива със заем от Българската инвестиционна банка – „за попълване прираста на собствените оборотни средства“.
б) заем от Българската инвестиционна банка за изплащане на основни строителни материали, конструкции и детайли, до размера на одобрени от Министерството на финансите и Държавния комитет за планиране тримесечни нормативи, установени съобразно процентното участие на
материалите и детайлите в обема на изпълняваните строително-монтажни работи през отделните
тримесечия.
Заемите по буква „а“, ал. II и буква „б“ да се отпускат под формата на текуща лихвена
сметка и се регулират съобразно измененията на плана на организациите за строително-монтажните работи, като за заемите по буква „б“ се изхожда от обема на строително-монтажните работи за
отделните тримесечия.
При липса на средства по разплащателните сметки на организациите във връзка с регулирането на заемите, подлежащите на възстановяване суми да се отнасят в просрочие.
Министерството на финансите и Българската инвестиционна банка да извършат в действуващата наредба за краткосрочно кредитиране на строителните и монтажните организации промени, засягащи:
– въвеждането на заемите по букви „а“ и „б“.
– въвеждането на заеми за покриване временни нужди от средства за изплащане на свръхнормативни запаси от основни строителни материали, конструкции и детайли, за допускането на
които строителните и монтажните организации нямат вина – вносни доставки или доставки от серийно производство.
– преустановяване отпускането на заеми за: доставка на основни строителни материали във
връзка със сезонното разгръщане на строително-монтажните работи; доставка на материали под
гаранция на банката (гаранционни заеми); изплащане на акцептирани и приети в банката сметки за
извършени строително-монтажни работи; изплащане на лимитирани чекови книжки.
11. Във връзка с изменения ред за извършване на плащанията, Българската инвестиционна
банка да отпуска от 1 януари 1964 г. безлихвени заеми за изплащане на извършени строително-
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монтажни работи. Заемите да осигуряват своевременно възвръщане на оборотните средства на изпълнителя преди проверката на представените в банката актове и сметки. Отпускането на заемите
да става в размер на сумата на представените актове и сметки за извършените строително-монтажни работи, а погасяването им – от средствата, предоставени за финансиране на обектите, след завършване на проверката по актовете и сметките. Надплатените над коригираната стойност на актовете и сметките суми да се възстановяват от разплащателната сметка на изпълнителя, като върху тях се начислява еднократна глоба в размер на 2 %.
12. В срок до ........ Българската инвестиционна банка да уреди въпроса за включването на
кредита като средство за въздействие за ефективното използуване на някои видове машини и апаратури с оглед да се предотврати замразяването на средства в машини и апаратури, които не се използуват достатъчно ефективно, не се използуват или са излишни.
13. Размерът на глобата, събирана от банките от предприятията и стопанските организации, включително ТКЗС в случаите, когато отказът от акцепт на платеца бъде уважен и извършеното плащане бъде отменено (сторнирано) за времето от заверяване на сметката до възстановяване на сумата да се увеличи на 0,1 % на ден при минимум 1 лев.
В същия размер се събира глоба и когато платецът е направил отказ от акцепт, а впоследствие даде нареждане за изплащане на доставките, работите или услугите за времето от деня, когато платежното искане е подлежало на плащане до деня на изплащане на сумата.
14. Срокът за отказ от акцепт се установява на 5 дни при местните плащания и 10 дни при
междуградските плащания от деня на задължаване сметката на платеца или отнасяне на платежното искане в просрочие.
Управителите на банковите клонове могат да продължават този срок с 5 дни.
15. Лихвите по заемите, отпускани във връзка със свръхпланови и временни нужди, поради недостатъци в дейността на предприятията и по просрочени заеми, както и всички глоби по Наредбата за плащанията, да се погасяват, както следва:
а) 50% от общата им сума – от полагаемите се средства за премиране, но не повече от 50%
от тези средства за годината;
б) 20% от средствата, които се заделят през годината за фонда на предприятието, но не повече от 30 % от средствата на фонда за годината;
в) останалата част от тези лихви да се отнася направо в загуба на предприятието.
16. Българската народна банка да представя за утвърждаване в Министерския съвет:
а) годишен кредитен план с разбивка по тримесечия;
б) годишен касов план.
Дава се право на председателя на Българската народна банка да внася промени в кредитния
план, поради изменения в плановете на предприятията.
Председателят на Българската народна банка съгласувано с министъра на финансите да утвърждава в рамките на емисионния резултат по годишния касов план тримесечни касови планове.
17. Държавният комитет за планиране да предвиди в плановете за 1964 г. и 1965 г. необходимите средства за доставка на машини с оглед до края на 1965 г. да се механизира отчетността в
банките с модерна съвременна техника.
18. Настоящето постановление влиза в сила от 1 октомври 1963 г., до която дата Българската народна банка и Българската инвестиционна банка да дадат временни указания до клоновете
си за приложението му.
Министърът на финансите и председателят на Българската народна банка до 15 декември
1963 г. да внесат предложение в Министерския съвет за изменение на наредбата за плащанията и
на Тарифата за лихвите, правата и таксите, които Българската народна банка, Българската инвестиционна банка и др. прилагат по операциите си.
19. Отменяват се:
т. 4 от 180-то постановление на Министерския съвет от 9 август 1960 г. за някои допълнителни мероприятия за подобряване организацията на материално-техническото снабдяване;
т. 3 от 136-то постановление на Министерския съвет от 31 май 1960 г. за създаване на Централно търговско предприятие към Министерството на вътрешната търговия;
т. 13 от постановление на Министерския съвет № 182 от 12 декември 1962 г.;
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т. 31 от приложение № 12 на Правилника за капитално строителство, утвърден с постановление на Министерския съвет № 184 от 13 ноември 1962 г.
София,

юли 1963 г.
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНБ:

/Д. Попов/
/К. Несторов/

ЦДА, ф. 132, оп. 26, а.е. 2, л. 38–57. Оригинал. Машинопис.

№ 285
ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕТО И
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРИМЕСЕЧНИТЕ КРЕДИТНИ ПЛАНОВЕ
София, 1 ноември 1963 г.

ПРОТОКОЛ № 26
Заседание на
1 ноември 1963 година
Заседават:
Кирил НЕСТОРОВ, Георги ТЕРЗИЕВ, Георги ДИМОВ,
Розалин ЧУБРИЕВ, Кръстьо БАКАЛОВ
Отсъствуват: Нешо ЦАРЕВСКИ
Присъствуват:
Ал. Велков, Кр. Попов, Й. Наков, А. Вескова, д-р К. Попов,
Г. Петров
Заседанието се откри в
9 часа

Дневен ред:
Разглеждане докладната записка на др. Димитър Вакарелски – зав[еждащ] отдел „Планиране и финанси“ относно съставянето и изпълнението на тримесечните кредитни планове на Българската народна банка.
Председателят на банката прочете докладната записка на др. Димитър Вакарелски, завеждащ отдел „Планиране и финанси“ при Комитета за партиен и държавен контрол до председателя
на същия относно резултатите от извършената проверка по съставянето и изпълнението на тримесечните кредитни планове на банката. След това се изказаха всички участвуващи в заседанието,
които единодушно отбелязаха, че проверката по съставянето и изпълнението на кредитните планове е извършена от инспекторите от Партийния и държавен контрол много задълбочено, което се
вижда от резултатите. Отбелязва се също така, че е дадена обективна оценка за състоянието на работата независимо от това, че изводите по някои от констатациите биха били по-точни, ако поправилно бяха използувани отчетните данни (например правилно е да се съпоставят данните за
просрочените заеми и за съответния период на предшествуващите години, тъй като в изменението на размера на заемите по тримесечия действува известна закономерност).
В направените изказвания се изтъкна също така, че банката води системна борба от редица години за повишаване ефективността на банковото въздействие върху предприятията и това е
дало добри резултати. Така например заемите за планови запаси в промишлеността значително намаляха при непрекъснато нарастване на производствената програма – от 84 млн. лева за I-то тримесечие на 1960 г. на 63 млн. лева за I-то тримесечие на 1963 г., от 85 млн. лева на 54 млн. лева за
II-то тримесечие, от 78 на 55 млн. лева за III-то тримесечие. Банковото въздействие обаче е все
още недостатъчно както поради недостатъци в работата на банковия апарат, така и поради недостатъчните възможности на съществуващите за сега средства за въздействие. Ако Министерският
съвет приеме направените предложения с доклада, внесен от Министерството на финансите и банката относно засилване ролята на контрола чрез лева, които се изразяват главно в увеличение на
лихвения процент на нередовните заеми и някои изменения в системата на кредитирането и разп-
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лащанията, възможностите на банката за въздействие върху предприятията ще се разширят твърде много.
След станалите разисквания Централното управление взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. В предстоящето съвещание с управителите на окръжните банкови клонове за отчитане
работата по приложението на 104-то постановление на Мин[истерския] съвет да се изнесе и доклад относно проверката на Комитета за партиен и държавен контрол по съставянето и изпълнението на тримесечните кредитни планове.
2. Началниците на кредитните управления др. Кр. Попов, Кр. Бакалов и Ал. Велков да организират задълбочено разглеждане на докладната записка на др. Вакарелски в ръководените от
тях управления и да набележат мероприятия за подобряване на работата и отстраняване на допусканите досега слабости в работата по съставянето и изпълнението на тримесечните кредитни планове.
Срок – 20 ноември 1963 г.
3. Комисия в състав: Д. Касабов, К. Кузманов, Ек. Поповска и Г. Петров да разгледа найзадълбочено предложенията на Комитета за партиен и държавен контрол и да излезе с разгърнати
конкретни предложения.
Срок 30 ноември 1963 г.
София, 1 ноември 1963 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: К. Несторов
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: Л. Момекова
ЦДА, ф. 132, оп. 26, а.е. 2, л. 249–250. Оригинал. Машинопис.

№ 286
СПРАВКА ЗА МНЕНИЯТА И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНИЯ КОМИТЕТ ЗА
ПЛАНИРАНЕ, МИНИСТЕРСТВАТА НА ФИНАНСИТЕ И НА ВЪТРЕШНАТА ТЪРГОВИЯ,
КОМИТЕТА ПО ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ЦЕНТРАЛНИЯ СЪЮЗ НА ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ ПО ПРОЕКТА ЗА КРЕДИТНИЯ И КАСОВИЯ ПЛАН НА
БНБ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1963 Г.
София, след 9 ноември 1963 г.

СПРАВКА
за съгласуване на доклад № ... от Х.1963 г. на Председателя на Българската народна банка с
министерствата и ведомствата относно проекта на кредитния и касовия план на Банката за
четвъртото тримесечие на 1963 година.
С кого е съгласуван

Какво е мнението

1.Държавен
комитет за
планиране
(п.№ ХV-Ф-145
от 9.Х.1963 г.)

Комитетът предлага:
1.В проекта за кредитен план на БНБ за четвъртото тримесечие
т.г. да се имат пред вид уточнените данни по кредитите и източниците,
съобразно с очакваното изпълнение на кредитния план за 1963 г.
определено при съвместната работа между двете ведомства по
проекта за кредитен план за 1964 г.
Бележката взехме под внимание и внесохме съответни корекции в
проекта на кредитния план.
2. Като начален етап за подобряване качеството на конфекцията да се
започне с подготовката на кадрите. За целта да се възложи на Минис-
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терството на народната просвета да проучи опита на ГДР и ЧССР и в
съответствие с нашите условия да предложи прилагането му в страната. Комитетът смята, че в този смисъл трябва да се допълни т. 3 от
проекторазпореждането.
Считаме, че предложението би могло да залегне в мероприятията, които ще бъдат предложени от Министерството на вътрешната търговия, Комитетът по леката промишленост и ЦС на Трудово-производителните кооперации по цялостното уреждане на въпроса за подобряване качеството на конфекцията.
2.Министерство
на финансите
(п.№ 151 от
5.Х.1963 г.)

Министерството предлага:
При определяне размера на кредитите на външната търговия
да се има пред вид, че от няколко години част от плановите загуби
от износа преминават за изплащане през следващата година.
Министерството съобщава, че е поело задължение дължимите дотации към 31 декември да бъдат сведени до минимум, като предвижда да
намали същите още през тази година с 20–30.000 хил. лева.
Предложението отразихме в проектокредитния план и доклада.

3.Министерство
на вътрешната
търговия
(п.№ 24-6 от
8.Х.1963 г.)

Министерството намира, че една от съществените причини
за незадоволителното качество на конфекцията е лошото
транспортиране на готовите облекла; много от облеклата и особено
ученическите и детските облекла се изпращат на вързопи, а не в
специални транспортни средства и амбалаж. По този начин
облеклата се измачкват, деформират и загубват търговския си вид.
Министерството предлага към проекторазпореждането да се прибави
нова точка със следното съдържание: „Държавният комитет за планиране да планира за първото полугодие на 1964 г. за нуждите на шивашката промишленост внос на 10 броя специални
моторни коли
за извозване на готови облекла“.

4.Комитет по леката
промишленост
(п.№КЛП-25-1от
8.Х.1963 г.)

Комитетът намира, че конфекционните предприятия не разполагат
с достатъчен норматив, което пречи на нормалната им дейност
и ограничава възможностите им за разнообразяване на асортимента;
също – че не е разрешен и въпросът за транспортирането на
облеклата. Сегашното транспортиране на готовите облекла в контейнери, камиони и групажни вагони в сгънато състояние влошава качеството им.
Комитетът предлага в проекторазпореждането да залегнат следните
допълнения:
1. Министерството на финансите да осигури на конфекционните предприятия стойностен норматив най-малко за 40 дни, а Държавният комитет за планиране да попълни преходните остатъци в рамките на този норматив.
2. Държавният комитет за планиране да планира доставката на 30
броя специални автоколи за транспортиране на облеклата в закачено
състояние.
Считаме, че тези предложения трябва да залегнат в доклада и проекторазпореждането до Министерския съвет във връзка с резултата от извършеното съвместно проучване.

5.Централен съюз на
трудово производ.

Централният съюз на трудово-производителните кооперации
не прави бележки по доклада и проекторазпореждането.
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кооперации
(п.№ ФС-35-18794
от 8.Х.1963 г.)
НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ: /Г. Димов/
София, октомври 1963 г.
ЦДА, ф. 132, оп. 26, а.е. 20, л. 137–139. Копие. Машинопис.

№ 287
ОКРЪЖНО НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА
НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ С РАЗЯСНЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ДЕЙСТВИЕТО НА УКАЗА ЗА СПИРАНЕ ДАВНОСТТА НА ВЗЕМАНИЯТА НА
ДЪРЖАВАТА И БАНКИТЕ СРЕЩУ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
София, 28 декември 1963 г.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Главен юрисконсулт
№ 87
ОКРЪЖНО
До
УПРАВИТЕЛИТЕ НА
БАНКОВИТЕ КЛОНОВЕ
Относно: прекратяване действието на Указа за спиране давността на вземанията на държавата и
банките срещу физически лица
Съгласно Указа за спиране на давността на вземанията на държавата и банките срещу физически лица („Изв.“ бр. 78/55 г. измен. – бр. 104/58 г. и бр. 13/62 г.), давността на вземанията на
банката срещу физически лица е спряна за периода 1.X.1955 г. до 31.XII.1963 год.
От 1.I.1964 г. давността по отношение на тези вземания започва да тече наново. Времето от
1.X.1955 г. до 31.XII.1963 г. не се включва в давностния срок. Течението на давността, което е започнало преди влизане в сила на указа (на 1 X.1955 г.) ще се продължи наново на 1.I.1964 г.
За да не се погасят по давност банковите вземания, давността следва да бъде прекъсната по
някои от способите, установени в чл. 116 от ЗЗД, а именно:
а) с признание на задължението, което може да бъде изразено и чрез плащане на вноска по
дълга, искане отсрочка и пр.;
б) с предявяване на иск или подаване молба за снабдяване с изпълнителен лист по чл. 53 от
Устава на Б.н.банка;
в) с предприемане действия за принудително изпълнение.
За да се избегне погасяването на вземанията на банката, включително и тези на държавата
събирани от банката, необходимо е да се извърши внимателен преглед на всички вземания, включително и тези, които са отнесени в загуба (амортизирани) и се водят за един лев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. Несторов
ЦДА, ф. 132, оп. 26, а.е. 5, л. 587. Оригинал. Машинопис.
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№ 288
ПИСМО ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДО КОМИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ, ДЪРЖАВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ПЛАНИРАНЕ, МИНИСТЕРСТВОТО НА
ФИНАНСИТЕ И БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА СЪС СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА
ДОПУСНАТИЯ ОТНОСИТЕЛЕН ПРЕРАЗХОД НА ФОНД „РАБОТНА ЗАПЛАТА“ ЗА
ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1963 Г. В ПРЕДПРИЯТИЯТА НА КОМИТЕТА ПО
ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
София, 14 февруари 1964 г.
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
№ реш. 51
14 февруари 1964 г.
СОФИЯ
ДО
КОМИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
ДЪРЖАВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ПЛАНИРАНЕ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
На № КП-54/7.II.[19]64 г.
Съобщава Ви се, че Бюрото на Министерския съвет прие:
Да се одобри допуснатият относителен преразход на фонд работна заплата за промишленопроизводствения персонал на Комитета по хранителната промишленост за IV-то тримесечие на
1963 година в размер на 104.1 хил. лева.
През 1963 година по изключение да не се прилага т. 2 на 104-то постановление на Министерския съвет от 23 септември 1963 г., относно възстановяване на получени премии през годината по
отношение на ръководните инженерно-технически работници и служители в захарните заводи.
Да се задължи председателя на Комитета по хранителната промишленост да вземе мерки за
недопускане на преразход на фонд работна заплата през 1964 година.
ГЛ. СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: [- - -]
ЦДА, ф. 136, оп. 38, а.е. 51, л. 1. Оригинал. Машинопис.

№ 289
ОКРЪЖНО НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА НЕЙНИТЕ
КЛОНОВЕ С УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 28 ЯНУАРИ
1963 Г. И РАЗПОРЕЖДАНЕ № 686 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 1963 Г. НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБАТА НА ЛУКСОЗНИ И МОДНИ СТОКИ
София, 18 март 1964 г.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
у-ние „Кредитиране на промишлеността
и транспорта“
№ 26
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ОКРЪЖНО
До
УПРАВИТЕЛИТЕ НА
БАНКОВИТЕ КЛОНОВЕ
Относно: производството и продажбата на модни и луксозни стоки
Приложени изпращаме ви препис-извлечения от 19-то постановление на Министерския съвет от 28.I.1963 г. относно организиране производството и продажбата на луксозни и модни стоки и от 686-то разпореждане на Министерския съвет от 16.IX.1963 г. относно уреждане на някои
въпроси по производството на луксозни и модни стоки, които проучете основно.
Във връзка с изпълнението на постановлението и разпореждането ви даваме следните указания:
1. Кредитирането на предвидените по плановете на производствените предприятия свръхнормативни запаси от суровини и материали за производство на луксозни и модни стоки, както и
плановите свръхнормативни запаси от готови луксозни и модни стоки извършвайте по реда на чл.
чл. 36–68 и чл. 73 от Инструкция № 14.
2. Търговските предприятия и организации кредитирайте за модните и луксозни стоки по
специалната заемна сметка по стокооборота.
При проверките в предприятия следете за движението на тези стоки и при установяване на
продължително залежаване на същите постъпвайте по установения ред.
При отчитане изпълнението на кредитния план към 30 юни и 31 декември в записката давайте кратки сведения за движението на тези стоки и данни по асортимент за онези от тях, които
залежават, причините за това и мерките за раздвижването им.
3. Предприятията, произвеждащи луксозни и модни стоки, се освобождават от контрол на
банката по списъчния състав и фонда работна заплата за това производство. Банката обаче провежда последващ контрол за правилното начисляване на заплатите и премиалните възнаграждения.
В справките, които представят тези предприятия за теглене суми за заплати, на отделен ред
да се вписват средствата за заплатите и премиите на работещите луксозни и модни стоки. За същите не се изисква фонд работна заплата.
Приложение:
1 постановление
1 разпореждане
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ К. Несторов
ЦДА, ф. 132, оп. 26, а.е. 7, л. 184. Оригинал. Машинопис.

№ 290
РАЗПОРЕЖДАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕОЦЕНКА НА НЯКОИ ЗАЛЕЖАЛИ
СТОКИ В СИСТЕМАТА НА ВЪТРЕШНАТА ТЪРГОВИЯ
София, 6 юли 1964 г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 236
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
от 6 юли 1964 година
За преоценка на някои залежали стоки в системата на вътрешната търговия
На № V–71 от 20.VI.1964 г.
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ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНАТА
ТЪРГОВИЯ
" ЦЕНТРАЛНИЯ КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ
" МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
" БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РАЗПОРЕДИ:
1. Да се извърши преоценка на залежалите стоки в търговската мрежа на едро и дребно –
държавна и кооперативна – под непосредственото ръководство и контрол на Министерството на
вътрешната търговия и Централния кооперативен съюз. Общата сума от преоценката да възлезе
на 10 000 000 лв.
2. Средствата за извършване на преоценката да се представят от:
а) Министерството на финансите – 8 000 000 лв. от остатъци в бюджета на държавата за
минали години;
б) Българската народна банка – 2 000 000 лв. кредит със срок за погасяване една година
при 2% годишна лихва. Банката да предоставя този кредит на търговските предприятия и организации, чиито стоки се преоценяват. Погасяването на заемите да започне от 1 януари 1965 г. със
средства от фонд „Регулиране на цените на дребно“.
3. Средствата, набирани по фонд „Регулиране цените на дребно“, да не се отклоняват за
други цели.
За в бъдеще преоценка на стоки да се извършва само в рамките на набраните средства по
фонд „Регулиране на цените на дребно“, по преценка на министъра на вътрешната търговия или
на председателя на Централния кооперативен съюз, след като се вземе мнението на Министерството на финансите.
Изпълнението на разпореждането се възлага на Министерството на вътрешната търговия,
Министерството на финансите, Българската народна банки и Централния кооперативен съюз.
за ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Ж. Живков
ГЛ. СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Н. Манолов
ВЯРНО,
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ: /п/ Ст. Цонев
СЪОБЩЕНИЕ:
В съобщението към окръжно № 67/1964 г. е допусната техническа грешка, като е изпусната думата „вместо“, която да се добави на ред 7 и същият ред добие следната редакция: „... от
ТКЗС вместо до 70%, както е решено със 77-о постановление на Министерския...“
От управление „Кредитиране и контрол на селското стопанство“
ЦДА, ф. 132, оп. 26, а.е. 8, л. 209. Копие. Машинопис

№ 291
ОКРЪЖНО НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА
НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ С УКАЗАНИЯ ЗА КРЕДИТИРАНЕТО НА ТЪРГОВИЯТА С
МОДНИ И ЛУКСОЗНИ СТОКИ
София, 11 юли 1964 г.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
у-ние „Кредитиране и контрол на търговията“
№ 68
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ОКРЪЖНО
ДО
УПРАВИТЕЛИТЕ НА
БАНКОВИТЕ КЛОНОВЕ
Относно: кредитирането на модните и луксозни стоки
Съгласно т. 11 от 209-то разпореждане на Министерския съвет от 16 юни 1964 г., кредитирайте модните и луксозни стоки при търговските предприятия и организации в пълен размер по
доставна стойност, без определен срок на обръщаемост.
При възникване на свръхнормативни запаси и ако те се дължат изцяло или частично на модните и луксозни стоки, такова свръхнормативно натрупване от тези стоки да не се санкционира.
Когато установите, че продажбите на модните и луксозни стоки са слаби и има признаци на
залежаване, независимо дали са в норматива или над него, продължавайте да ги кредитирате с редовни заеми по специалната заемна сметка по стокооборота с редовен лихвен процент. Към тях да
не се прилагат разпорежданията на окръжно № 62/1964 година.
Следете, обаче редовно доставките и продажбите на модните и луксозни стоки. Тримесечно в записките по отчитането на кредитния план посочвайте остатъците по видове стоки, продажбите за отчетния период, които от тях залежават и по какви причини, както и какви са изгледите за
бъдещи продажби и др.
за ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Г. Димов
ЦДА, ф. 132, оп. 26, а.е. 8, л. 180. Копие. Машинопис.

№ 292
ДОКЛАД ОТ НАЧАЛНИКА НА УПРАВЛЕНИЕ „КРЕДИТИРАНЕ И КОНТРОЛ НА
ТЪРГОВИЯТА“ ПРИ БНБ АЛЕКСАНДЪР ВЕЛКОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРИЛ НЕСТОРОВ ЗА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНИЯТА НА РЕАЛНОТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА БАНКОВИТЕ
ЗАЕМИ КЪМ 30 ЮНИ 1964 Г. И С РЕШЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИТЕ ПО
ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА ЗАЕМИТЕ*
София, 29 август 1964 г.
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря КИРИЛ НЕСТОРОВ
Т У К

ДОКЛАД
от АЛЕКСАНДЪР ВЕЛКОВ,
началник управление „Кредитиране и контрол на търговията“
ОТНОСНО: резултатите от проучванията на реалното обезпечение
на банковите заеми по положение към 30 юни 1964 г.
Другарю Председател,
Представям Ви настоящия доклад за проучванията относно реалното обезпечение на банко-
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вите заеми, ползувани от търговските предприятия и организации. Проучването извършихме по
положение на заемите и стоковото обезпечение към 30 юни 1964 година.
Съгласно банковата статистическа и оперативна отчетност към 30 юни т.г. търговските
предприятия и организации са ползували банкови заеми в размер на 759.213 хил. лева, при проверка обезпечението на които от страна на банковите клонове е установено необезпечение в размер на 5.827 хил. лева, от които е отнесено в просрочие 3.952 хил. лева. Тази сума представляла
0,52% от размера на ползуваните кредити към същата дата. Най-голямо необезпечение на банковите заеми се отчита при потребителните кооперации – 2.513 хил. лева, от която сума е отнесена
в просрочие – 1.553 хил. лева, и при окръжните търговски предприятия – 1.594 хил. лева, от които отнесени в просрочие 1.447 хил. лева. При потребителните кооперации отнесената в просрочие
необезпеченост на банковите заеми представлява 0,89% от ползуваните кредити, а при окръжните търговски предприятия – 0,50%.
Причините, които довеждат до необезпечение на банковите заеми могат да бъдат най-различни: наличието на лошокачествени, нестандартни и некомплектувани стоки, наличието на залежали стоки, отклонението на оборотни средства в нередовни купувачи и дебитори, превишението
на нестоковите нормативи, несвоевременно попълване норматива на собствените оборотни средства и пр.
Най-значително влияние върху реалното обезпечение на банковите заеми оказва наличието на лошокачествени, нестандартни и некомплектувани и залежали стоки. Направените проучвания показват, че в складовете и магазините на търговските предприятия и организации се намират
все още значителни количества лошокачествени, нестандартни и некомплектувани стоки. Тези
стоки в никакъв случай нямат обявената потребителна стойност и поради това не могат да служат
за обезпечение на банковите заеми.
Множеството от банковите клонове са издирвали при търговските предприятия и организации такива стоки и са отказвали кредитирането им. Направените проучвания в някои окръзи показват обаче, че не навсякъде некачествените, нестандартните и некомплектуваните стоки са били
установени прецизно. Търговските предприятия в София имат такива стоки за 1.560 хил. лева, в
Ямболски окръг за 518 хил. лева, в Хасковски окръг за 351 хил. лева и при ОТП Русе за 285 хил.
лева, или общо за тези само предприятия некачествените стоки възлизат на 2.714 хил. лева. В същото време банковите клонове от цялата страна отчетоха към 30 юни некачествени стоки само за
1.607 хил. лева. Това показва, че не всички банкови клонове са разкрили и изключили от кредитиране всички некачествени, нестандартни и некомплектувани стоки, поради което значителна част
от тях се кредитират с редовни заеми. Банковите клонове Бургас, Варна, Кюстендил, Пазарджик,
Перник, Разград, Сливен и др. въобще не показват наличност от такива стоки. Ето защо считаме,
че все още работата на банковите клонове в тази насока не е на нужната висота.
Залежалите стоки в търговските предприятия и организации, установени в началото на текущата година, възлизат на 30.927 хил. лева, което представлява около 4,17% от общата стокова
наличност. За ликвидирането на същата на банковите клонове са представени планове по видове и
групи стоки с конкретни срокове. За първото полугодие по план следваше да се ликвидират залежали стоки за 7.052 хил. лева, а фактически са ликвидирани такива за 7.852 хил. лева или планът
е преизпълнен с 800 хил. лева. Трябва да се подчертае, че зад това общо преизпълнение на плана
за ликвидиране на залежалите стоки в национален мащаб в някои окръзи се отчита неизпълнение
на плана както в търговията на едро, така и в търговията на дребно. Много предприятия не са изпълнили представените от тях планове и по отделни видове и групи стоки. Така ОТП Бургас не е
изпълнило плана за вълнените тъкани с 8.000 лева, трикотаж с 5.000 лева, готовите облекла с
6.000 лева, обувките с 5.000 лева, памучните тъкани с 3.000 лева, децфонда с 4.000 лева и други.
ОТП Варна не е изпълнило плана за копринените тъкани с 99.514 лева, за памучните тъкани с
9.983 лева, вълнените тъкани с 74.268 лева, памучния трикотаж с 29.259 лева, вълнения трикотаж
29.928 лева, кожухарската конфекция с 22.322 лева и др. ОТП – Коларовград не е изпълнило плана за памучните тъкани с 7.042 лева, копринените тъкани с 10.749 лева, децфонд с 2.069 лева, железария с 1.041 лева, мебели с 4.021 лева и др. Почти същото е положението и в окръзите: Кюстендил, Пазарджик, Перник, Разград, Русе, Сливен, Смолян и др. По видове и групи стоки плана
не е изпълнен за копринените и найлоновите платове, дамски обуща с гьон от свински бокс, пре-

276

Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г.

Част втора

димно бели, мъжки шушони, някои видове памучна конфекция – поли, якета и др., готовите облекла, обувките и др.
Поради неизпълнение на плановете за ликвидиране на залежалите стоки банковите клонове са изключили от кредитирането общо в национален мащаб такива стоки за 2.741 хил. лева, в която сума се включва и неизпълнението на плана за ликвидиране на залежалите стоки в края на
1963 г.
През първото полугодие на настоящата година скоростта на обръщението на банковите заеми в търговията в сравнение със същия период на миналата година бележи забавяне с 20 дни. От
направения анализ се установи, че това забавяне се дължи на забавяне обръщаемостта на стоковите запаси.
Скоростта на обръщението на стоковите запаси, нарастването им и изпълнението на плана
за стокооборота в търговските предприятие за I-то полугодие на 1963 и 1964 години се вижда от
следните данни:
(в хил. лева)
I полугодие

Стокови запаси по доставни
цени в началото на годината
Сток. запаси по дост.
цени към 30.VI.
Факт. обръщ. в дни
Стокооборот

едро

1963 г.
дребно

общест.
хранен.

едро

1964 г.
дребно

302.072

327.933

26.560

387.871

372.705

32.033

307.704
62.6
812.866

348.968
61.6
1003.703

25.404
23.6
202.238

396.109
88
754.246

400.913
70.9
1007.516

28.517
27.49
213.079

общест.
хранен.

От тези данни се вижда, че докато стокооборотът по доставни цени в сравнение с първото
полугодие на миналата година в търговията на едро се е намалил със 7,22%, стоковите запаси са
нараснали с 28,73%. В търговията на дребно стокооборотът по доставни цени се е увеличил с
0,38%, а стоковите запаси са нараснали с 14,88%, а в общественото хранене приръст на стокооборота 5,36%, нарастването на стоковите запаси е 12,25%. Вследствие на това обръщаемостта на
стоковите запаси в търговията на едро е забавена с 25,4 дни, в търговията на дребно с 9,2 дни и в
общественото хранене с 3,9 дни.
По отделни групи стоки се отчита забавяне на обръщаемостта в дни за първото полугодие
на 1964 година спрямо същия период на 1963 година, както следва:
хранителни стоки: ориз с 40 дни, свинска мас с 26 дни, захар с 31 дни, тестени изделия с 51
дни, зеленчукови консерви с 34 дни, конфитюри с 57 дни, мармелади с 65 дни, компоти с 63 дни и др.
нехранителни стоки: памучни тъкани с 10 дни, вълнени тъкани с 25 дни, копринени тъкани
с 45 дни, каучуково-обувни изделия с 40 дни, радиоапарати с 135 дни, мотоциклети с 73 дни, мотопеди с 93 дни, перални предимно вносни с 91 дни, часовници с 94 дни, шивашки изделия с 12
дни и др.
Ускорение на обръщаемостта имат само памучният трикотаж с 3 дни, чорапите с 12 дни и
хладилниците с 20 дни.
Нарастването на запасите от някои качествени и търсени от населението стоки е напълно
нормална тенденция, която банката поощрява, като кредитира тези стоки с нормален лихвен процент.
Зад тази благоприятна тенденция се крият обаче редица слабости в работата на търговските предприятия. Не може да се счита за напълно нормално явление забавянето на обръщаемостта
на зеленчуковите консерви, мармеладите, конфитюрите, радиоапаратите, шивашките изделия, пералните, мотоциклетите и др. Остатъците от горните групи стоки към 30 юни 1964 г. в сравнение
с 30 юни 1963 г. бележат увеличение, което не е в съответствие с ръста на продажбите. Така например остатъците от зеленчукови консерви през сравняваните периоди нарастват от 2.150 тона на
7.274 тона, на конфитюрите, желетата и сладката съответно от 1.776 тона на 2.394 тона, на компотите от 6.515 тона на 10.343 тона, на шивашките изделия от 92.469 хил. лева на 104.529 хил. лева,
на вълнения трикотаж от 3.861 бр. на 4.556 бр., на мотоциклетите от 3.247 бр. на 7.011 бр., на мо-
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топедите от 2.724 на 7.374 бр., на ел[ектрическите] перални от 19.089 на 46.025 бр., на радиоапаратите от 90.997 бр. на 141.358 бр.
Тези данни показват, че наред с разкритата необезпеченост на банковите заеми съществува и такава, която ще се прояви в непродължителен период. Това налага да се вземат бързи мерки
за задълбочено анализиране на увеличаващите се запаси в търговските предприятия с цел да се
предотвратят загубите за народното стопанство. При това трябва да се има пред вид, че като правило залежалите стоки се продават на по-ниска цена, а понякога и значителното им обезценяване
не може да стимулира реализацията.
Продажбите на залежалите стоки в Коларовградски окръг например върви много трудно,
поради това, че някои стоки са в неудачни десени, разцветки и пр., неотговарящи на бита и потребителското търсене. Някои видове памучни тъкани вече въобще не се търсят – памучен велур,
грунланд за пижами, дантелени платове – „кармен“, тафта – „муре“, „шине“, „чар“, рипс. Вълнен
плат – дамско манто, лодени и пр. не се търсят поради излезли по-късно нови постановки с пониски цени, вследствие на което старите тъкани са демодирани.
След направената обезценка на някои видове стоки за определено време продажбите са нараснали, но това се отнася само за някои тъкани и десени, като същевременно други стоки въпреки намалението на цените не се продават. Такива са случаите с обувките, цените на някои от които са намалени до 1 лев. Подобно е положението и с някои други групи стоки.
Залежалите стоки, които банковият клон е изключил от кредитиране, са с намалени цени от
40 до 50% и въпреки това някои от тях не могат да се продадат. Такива са обувките стари модели
с много широки токове, с рязани пръсти, железарски стоки и електрически материали, които изобщо са излезли от употреба като волски клинци за 1.450 лева, някои видове канелки за 1.700 лева,
латексова боя за 1.200 лева, радиолампи за стари модели радиоапарати, които отдавна не се произвеждат, за 6.000 лева, прекъсвачи, които вече не се употребяват за 2.940 лева и много други.
Доставната стойност на всички тия стоки, по която сега се кредитират било с редовни или
просрочени заеми, според банковия клон Коларовград, не обезпечава реално вземанията на Банката. Каква е сумата на тази необезпеченост клонът трудно би могъл да определи, но според негова
преценка за едни стоки се движи около 50-60%, а за други, загубили изцяло потребителското си
търсене, стига до 100%.
Непреоценените досега стоки, които Софийският градски банков клон кредитира със заеми
за нередовни запаси, поради сравнително високата им цена не могат да бъдат бързо ликвидирани.
Така в ГТП „Нармаг“ има наличности от 26.516 броя вълнен трикотаж на стойност 228.320 лева,
който е качествен, но залежава поради наличието на по-нови модели. Същият не може да намери
пласмент при положение, че не получи преоценка от 40%. Новите модели са по-ефектни и по-евтини и поради това се търсят от населението, въпреки че имат по-голям примес от целволе. Подобен е случаят и с памучния трикотаж от 34.439 броя за 111.171 лева, който ще може да се продаде при обезценка около 45%. В групата „музикални инструменти“ има залежали 1.381 броя лъкове за цигулка, виола, чело и други, мундщуци, сурдинки и др. на стойност 90.816 лева, които биха
намерили пласмент, ако цените им се намалят с около 15-20%. Клонът счита, че неправилно е определена цената на 367.133 чифта дамски чорапи за 1.372.865 лева, внесени от Румъния, ГДР и
СССР, които са с ръб, демодирани цветове, лоша опаковка, вид и пр. На същата цена могат да се
купят от местно производство с много по-добри качествени показатели.
В складовете на ГТП „Народен магазин“ и ЦУТЕ има общо 149.000 бр. разна бижутерия
на обща стойност 374.000 лева. Въпреки че същата е качествена и в основната си част вносна, поради високата цена не намира пласмент. По преценка на банковия клон цената на същата следва да
се намали с 50%.
В ОТП Пловдив има залежали и обезценени стоки за 879 хил. лева. По мнение на банковия
клон до края на 1964 година от тези стоки ще останат непродадени за около 175.000 лева копринени платове, найлонови платове за дамски рокли, обувки дамски с гьон и свински бокс, мъжки шушони, някои видове памучна конфекция – поли, якета и др. – стоки, на които продажната цена не
отговаря на стойността им и интересът на купувачите към тях е слаб. В складовете на предприятието за търговия на едро има залежал вълнен трикотаж за 163.000 лева, който за сега не е обезценен и няма изгледи за продажбата му. При ОТП – Карлово има изключени от кредитиране стоки – кинкалерия и детски играчки на обща стойност 22.000 лева. Тези стоки няма да се продадат,
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ако не получат извънредно голяма обезценка, а някои от тях въобще трябва да се бракуват. В търговските предприятия и организации има стерилни консерви желета, конфитюри, сокове, компоти
и мармелади от реколта 1963 година общо за 591.444 лева, положението на които се очертава като недобро сега, когато излиза производство от реколта 1964 година. Поради това, че стойността
на тези консерви е голяма и че същите нямат голяма издръжливост и трайност, нито пък че търговските предприятия имат хладилни площи за опазването є, клонът е на мнение да бъдат изнесени по линията на ширпотреба или обезценени с оглед по-бързата им ликвидация.
Търговската база на ЦУТЕ – Пловдив има вълнен трикотаж – мъжко и дамскo плетиво в
стари постановки, изкупено през 1962 година за 19.790 лева. От 1 януари т.г. банковият клон е изключил от кредитиране тези стоки, но до днес промяна в наличностите не е настъпила и те продължават да залежават. В същото предприятие има 7.090 чифта дамски обувки затворени – свински
бокс с гьон за 52.205 лева, от които от 1 август 1963 година до 15 август т.г. не е продадено нищо.
Предложена е обезценка на тези обувки, но същата не е още одобрена. Според банковия клон тези обувки и да бъдат преоценени няма да се получат съществени резултати, защото обувки от същия вид, след обезценката се продават сега по 4 лева, но въпреки това тяхното търсене е много
слабо. Бавна е също така ликвидацията на 3.502 чифта мъжки обувки телешки бокс с гьон за
51.600 лева поради неподходящ цвят на модела. В същото положение са и 12.000 чифта дамски
чехли свински бокс с изкуствен гьон за 66.000 лева, поради това, че същите са изработени вместо
с гума с дуропор (изкуствен гьон).
Трябва да се отбележи, че и редица нови и луксозни стоки имат забавена обръщаемост. На
много места извършените продажби са незначителни и не отговарят на образуваните запаси. В Пазарджик от доставените през първото полугодие тъкани за 46.117 лева са продадени само за 9.350
лева, а от памучния трикотаж при постъпления за 10.898 лева са извършени продажби за 1.611 лева.
Не по-добро е положението и във Враца. От доставените през второто тримесечие модни луксозни
стоки за 272.000 лева са продадени само за 20.723 лева. В този град досега не е имало определен магазин за продажба само на такива стоки. Незадоволителни са и продажбите в Перник и в много други градове. В Пловдив от доставените през полугодието 1.620 броя мъжки комплекти долно бельо по
8 лева са продадени само 20 броя. От дамските чорапи креп-найлон по 12 лева, по-късно намалени
на 10 лева, при наличност в началото на годината 3.144 чифта са продадени само 190 чифта. Чорапогащи с единична цена 10 лева в началото на годината е имало в наличност 3.054 броя и въпреки че
през полугодието са продадени само 400 броя, са доставени нови 1.500 броя. Това се отнася и за
много други модни и луксозни стоки в Пловдив. На търговските предприятия в Бургас през полугодието са доставени 2.393 м. вълнени тъкани, обаче от тях са продадени само 97 м. От доставените
138 броя мъжки вълнени трикотажни облекла са продадени само 7.
Незадоволителната организация на търговията с модни и луксозни стоки от една страна и
изкупуването на тези стоки, които са модни и луксозни само по наименованието си от друга, са до
голяма степен причина за незадоволителните резултати. Характерът на тези стоки изисква такава
организация на работата и такова качество на самите стоки, щото да се осигури най-бързата им
реализация. В противен случай същите ще залежат и от модни ще станат демодирани. Преоценяването на такива стоки е необходимо, за да се осигури продажбата им, обаче свеждането на цените им до цените на останалите редовни стоки се отразява неблагоприятно върху търсенето, както
на модните и луксозни стоки, така и върху редовните. За сега банката кредитира тези стоки в пълен размер на стойността им без определен срок на обръщаемост, което означава, че същите подлежат на кредитиране и след изтичане на едногодишния срок, когато вече няма да отговарят на
бързо изменящите се модни изисквания.
Ето защо ние смятаме, че модните и луксозни стоки, които имат забавена обръщаемост, не
представляват реално обезпечение на банковите заеми, тъй като поради демодирането им или поради неправилно определените им цени не могат да се продадат.
Несвоевременното събиране на вземанията на търговските предприятия е също една от основните причини за необезпечение на банковите заеми. В проучванията, които направихме чрез 13
окръжни банкови клонове, се установи, че са извършени продажби на стоки на изплащане в размер около 2.950 хил. лева, срещу които има нередовни вноски за около 116.000 лева. Нередовните вноски не са приети за обезпечение на банковите заеми и са отнесени в просрочие.
ГТП „Здрава храна“ Перник е допуснало необезпечение поради отклонение на оборотни
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средства в нередовни купувачи за 3.000 лв. и свръхнорамтивен амбалаж за 5.000 лева. На ГТП
„Народен магазин“ Варна необезпечението от 66.000 лева се дължи на нередовни купувачи. Десет
потребителни кооперации – Варна имат необезпечение за 41.000 лв. от нередовни купувачи и
4.000 лева от неотчетени аванси на подотчетни лица.
Несвоевременното отчитане на консигнационните продажби от търговията на дребно влияе
също неблагоприятно върху обезпечеността на банковите заеми, отпуснати на търговските организации на едро. При подобна практика търговските организации на дребно са облагодетелствувани за сметка на търговията на едро, при което се явява недостиг от обезпечение. Несвоевременното отчитане на дадените на консигнация стоки е констатирано в Коларовградски и други окръзи.
Идентично е положението и със стоките на отговорно пазене, които са продадени без да са
изплатени на доставчика. Така например ОТП Свищов е приело на отговорно пазене мивки и столове. Една част от тези стоки са продадени без своевременно да са преведени сумите на доставчиците. Допусканите все още от банковите клонове грешки при регулиране на заемните сметки като
неправилно определяне на оформените пратки, стоките на път, собствените средства, процента на
надбавките и пр. не влияят съществено на реалното обезпечение на банковите заеми поради незначителния им размер и взаимно компенсиране.
х
х
х
В изпълнение разпорежданията на сега действуващите инструкции по кредитирането, при
установяване обезпечеността на банковите заеми не са малко случаите, когато предприятията не
биват санкционирани изцяло. Това се дължи на обстоятелството, че в тях има чужди средства от
невнесени отчисления от печалбата, неплатени задължения към кредитори, нереално определени
по-големи нормативи на некредитуемите запаси, средствата за които не се използуват напълно и
др. Тези чужди средства покриват напълно или частично установената необезпеченост, поради което на търговските предприятия и организации не се налага напълно предвидената санкция за установената необезпеченост на заемите, т.е. отнасяне изцяло в просрочие на необезпечението. Наложително е по този въпрос да се направят проучвания с оглед да се предложи предприятията да
бъдат изцяло санкционирани за установената необезпеченост на банковите заеми.
Моля, другарю Председател, ако прецените настоящия доклад да бъде разгледан на заседание на Централното управление на банката, да се вземат следните
Р Е Ш Е Н И Я:
Задължава др. Александър Велков, началник управление „Кредитиране и контрол на търговията“:
1. Да засили още повече банковия контрол по установяване пълния размер на лошокачествените, нестандартните, некомплектуваните и други стоки от този характер и същите да бъдат изключени от кредитиране.
2. Да предложи на Министъра на финансите и Министъра на вътрешната търговия да бъдат
установени и изписани от балансите на търговските предприятия и организации тези стоки, които
са загубили напълно потребителната си стойност.
3. Съвместно с началника на Планово-икономическото управление проф. Л. Ралчев да проучи възможностите за отстраняване влиянието на ползуваните чужди средства в предприятията върху обезпечеността на банковите заеми и да излезе с предложение пред Централното управление.
София, 29.VIII.1964 г.
Н-к управление: Ал. Велков
[Върху документа – надпис:]
др. Момекова
за разглеждане от Ц[ентралното] управление
К. Несторов
15.9.[1]964 г.

ЦДА, ф. 132, оп. 26, а.е. 3, л. 348–350, 358–366. Оригинал. Машинопис.
* Докладът е приет от УС на БНБ с Протокол № 29 от 3 ноември 1964 г.
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№ 293
НАРЕДБА ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БАНКИТЕ И ПРЕДПРИЯТИЯТА И
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИЛАГАЩИ НОВАТА СИСТЕМА НА
ПЛАНИРАНЕ И РЪКОВОДСТВО НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО, И С РЕШЕНИЕ ЗА
ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТА*
София, след 14 октомври 1964 г.
Проект на БНБ

НАРЕДБА
за взаимоотношенията между банките и предприятията и стопанските организации,
преминали на новата система на планиране и ръководство на народното стопанство
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящата наредба урежда основните положения на взаимоотношенията между банките и предприятията и стопанските организации, включително и ТКЗС, преминали на новата система на планиране и ръководство на народното стопанство, както и техните поделения, обособени
на стопанска сметка и с отделен баланс. Тези предприятия, стопански организации и поделенията
им се наричат в настоящата наредба „предприятия“.
2. Взаимоотношенията между банките и предприятията се осъществяват при касовото обслужване и съхраняване на паричните средства на предприятията, извършване на разплащанията,
кредитирането и финансирането, както и при упражняването на произтичащия от това банков контрол.
3. Банковото обслужване и контрол на предприятията се извършва от:
а) Българската външнотърговска банка – за външнотърговската дейност на предприятията;
б) Българската инвестиционна банка – на строителните, монтажните и проектантските организации;
в) Българската народна банка – за всички останали предприятията и дейности.
4. При преминаване на новата система на планиране и ръководство на народното стопанство, предприятията представят на обслужващата ги банка утвърдените им Устройствен правилник,
Наредба за фондовете, Наредба за заплащането на труда и документи за обособяване на предприятието или поделенията му на стопанска сметка с отделен баланс, ако не са представени такива.
При внасяне на изменения в представените документи, предприятията ги представят на
банката в срок до 10 дни от утвърждаването им.
5. Предприятията съхраняват паричните си средства при обслужващата ги банка, в района
на която се намират и извършват чрез нея разходите си.
Редът за откриването на сметка на предприятията при банките се урежда с инструкция на
съответните банки.
6. Постъпленията на предприятията в налични пари се внасят в обслужващата ги банка и
изплащанията на суми в брой се извършват от същата банка.
Редът за внасянето на паричните постъпления и разходването им се установява от Българската народна банка в съответствие с изискванията за регулиране на паричното обръщение и поддържане стабилността на лева. Българската народна банка определя в кои случаи предприятията
могат да задържат пари в касите си и да правят плащания извън банките.
7. Свободните парични средства на предприятията и отпусканите им заеми се олихвяват
съгласно одобрената от Министерския съвет банкова тарифа.
8. Стоковото и паричното кредитиране между предприятията е забранено.
Кредитирането на предприятията се извършва само от обслужващата ги банка.
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9. Министерствата, комитетите, ведомствата и предприятията представят на съответните
банки сведения, планови и отчетни данни, необходими за съставянето на кредитните планове, а на
Българската народна банка се представят такива и за съставянето на касовите планове. Б. н. банка ползува и материалите по баланса за паричните доходи и разходи на населението.
Предприятията представят на обслужващата ги банка сведения, планове и отчетни материали, необходими във връзка с кредитирането, финансирането, разплащанията и касовото им обслужване.
Сведенията, плановите и отчетните данни се представят на съответните банки по установени от тях форми и срокове.

II. КРЕДИТИРАНЕ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА
10. Банките кредитират предприятията за оборотни средства, ако отговарят на следните условия:
а) да разполагат със собствени оборотни средства, предвидени в плана им, размерът на които не може да бъде по-малък от наличните собствени оборотни средства по баланса към датата
на преминаването на новата система за планиране и ръководство на народното стопанство;
б) увеличението или намалението на собствените оборотни средства на предприятията се
извършва най-малко в съответствие с увеличението или намалението на общия размер на оборотните средства по годишния план.
За ТКЗС и ДЗС собствените оборотни средства ежегодно се увеличават с оглед да достигнат до размер не по-малък от необходимите им оборотни средства към края на годината.
Собствените оборотни средства на сезонните предприятия се определят според размер на
стоково-материалните ценности и разходите през тримесечието с най-малка производствена програма;
в) когато през течение на годината собствените оборотни средства на предприятието за производствената или търговската му дейност спаднат под плановия размер, недостигът се попълва от
фонда „Разширяване и техническо усъвършенствуване“, а когато в него няма достатъчно средства,
банките отпускат кредит със срок до една година срещу бъдещи постъпления по този фонд;
г) оборотните средства за непроизводствената дейност се покриват от фонд „Социално-битови и културни мероприятия“. При липса на средства в този фонд банките не отпускат кредити за
попълване на недостига;
д) до попълване на плановия размер на собствените оборотни средства за производствената и непроизводствената дейност предприятията не могат да извършват разходи по съответните
фондове за други цели;
е) за ползуване на отделните видове заеми предприятията трябва да отговарят на специалните условия за тях, съгласно инструкциите на съответните банки;
ж) собствените оборотни средства се изразяват от предприятията в отделна балансова
сметка.
11. Кредитирането на предприятията за оборотни средства по производствената или търговската дейност се извършва в съответствие с кредитния план. Заемите се отпускат за непокриваните със собствени оборотни средства по плана им:
а) стоково-материални ценности, които по преценка на съответната банка могат да служат
да обезпечение на кредитите;
б) сезонни и други производствени разходи, когато предвидените в плана на предприятието разходи превишават планираните приходи през отделните тримесечия и месеци на годината;
в) за заплащане заплати на работниците и служителите при предприятието, по установените от банката условия.
Не подлежат на кредитиране стоково-материалните ценности, които нямат осигурен пласмент или употреба и недобре съхраняваните стоково-материални ценности.
12. За непроизводствената им дейност предприятията се кредитират само за сезонни запасявания с хранителни продукти за работническите столове и сезонните запаси за комунално-битовите стопанства, като се спазват разпорежданията на предходната точка.
13. Банките кредитират доставяните стоки, производствени и други материали, стоките на
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път и изкупуваните селскостопански произведения по държавните покупни цени, увеличени с допълнителните разходи по доставката им.
Незавършеното производство и полуфабрикатите се кредитират по фактическата им себестойност.
Готовата продукция и др[уги] ценности, произвеждани от предприятието, се кредитират по
плановата им фабрично-заводска себестойност.
За неоформените пратки и платежните документи, доставчиците се кредитират по продажната стойност на стоково-материалните ценности, увеличена с платените транспортни разноски и
намалена с нереализираните надбавки.
Сезонните и други производствени разходи се кредитират по плановите норми на предприятието, а при липса на такива по законно установените държавни цени.
Когато банките преценят, че действителната стойност на стоково-материалните ценности е
намаляла, независимо от това дали ценностите са редовни или нередовни, те извършват кредитирането по по-ниски цени, за да поставят банковия кредит в съответствие с реалната стойност на
кредитираните стоково-материални ценности и разходи.
14. Заемите, отпускани от банките за оборотни средства, са целеви, обезпечени, срочни и
лихвени.
15. Заемите се обезпечават със залог на кредитираните стоково-материални ценности, с
ценности и средствата, които ще се добият от кредитираните дейности и с вземанията на предприятията.
16. Банките отпускат на предприятията:
а) редовни заеми, които произтичат от плановите им нужди и временното натрупване на запаси, необходими за народното стопанство, образувани не по вина на предприятието;
б) заеми срещу нередовни запаси и разходи, нуждата от ползуването на които се явява поради недостатъци в стопанската дейност на предприятията. Тези заеми се олихвяват с повишен
лихвен процент.
17. Заемите за оборотни средства се отпускат за срок до една година. По изключение, заемите могат да се отпускат за повече от една година по разпореждане на Централното управление
на съответната банка.
Сроковете на заемите се определят от банките по споразумение с предприятието и съобразно с плана и договорите за реализацията.
18. Когато предприятията не издължат отпуснатите им заеми на определените срокове по
независещи от тях причини, банките могат, по искане на предприятията, да продължават срока на
заемите при първоначалния лихвен процент, но при условие, че заемите са обезпечени със стоково-материални ценности, които отговарят на условията за кредитиране.
19. Неиздължените на срока редовни заеми и заемите срещу нередовни запаси и разходи,
банките отнасят в просрочие.
20. Когато предприятията в продължение на 3 месеца имат непрекъснато просрочени заеми
поради сериозно и трайно влошаване на финансовото им положение, Централното управление на
съответната банка може да ги изключва от кредитиране.
21. Редът за кредитиране на предприятията с отделни видове заеми се определя с инструкции на съответните банки.

III. ПО РАЗПЛАЩАНИЯТА, СЪХРАНЯВАНЕТО И РАЗХОДВАНЕТО
НА ФОНДОВЕТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
22. Предприятията извършват разплащанията си за доставки, работи и услуги предимно по
безналичен (безкасов) начин.Разплащанията се извършват съгласно сключените договори между
предприятията и в съответствие с формите, установени от Министерския съвет и издадените от
Българската народна банка разпореждания за тяхното приложение.
23. Предприятията набират средствата по фондовете си и ги разходват в съответствие с утвърдените им правилници и наредби.
Средствата по фондовете на предприятията се съхраняват при обслужващата ги банка и
чрез същата банка се извършва разходването им.
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24. Отчисленията от печалбата и вноските за бюджета, с изключение на данъка върху оборота, и за собствените на предприятията фондове се правят на срокове, съответствуващи на действително реализираната печалба.
25. При недостиг на средства по сметките на предприятията-платци, преминали на новата
система на планиране и ръководство на народното стопанство, се прилага следната поредност на
плащанията:
а) първа група – вноски към републиканския и местните бюджети и вноските за задължително застраховане при ДЗИ;
б) втора група – вземания на банките по срочна и просрочена задлъжнялост към тях;
в) трета група – задължения към доставчиците за доставки, работи и услуги, включително
глоби и лихви за просрочие;
г) четвърта група – отчисления за специалните фондове на предприятието;
д) пета група – вземания за трудови възнаграждения и вноски за Държавното обществено
осигуряване;
е) шеста група – всички други плащания.

IV. КРЕДИТИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛНИТЕ ВЛОЖЕНИЯ
И ОСНОВНИЯ РЕМОНТ
26. Финансирането и кредитирането на капиталните вложения за създаване на нови предприятия или за значителни разширения и преустройства, предвидени в държавния народностопански план, се извършва от Българската инвестиционна банка.
Когато в годишните планове на предприятията е предвидено тези обекти да се финансират
със средства от фонд „Разширяване и техническо усъвършенствуване“, по нареждане на предприятията, обслужващата ги банка прехвърля средствата в Българската инвестиционна банка.
Въз основа на определените им лимити за тези капитални вложения, предприятията съставят годишен план, разпределен по тримесечия и по обекти, като посочват и източниците за финансирането на всеки обект. Един екземпляр от утвърдения план се представя на финансиращия клон
на Българска инвестиционна банка заедно с искане за разрешаване на заемите, генералните сметки, проектосметните документации, сметките и анализите за икономическия ефект за всеки обект
и други документи, необходими за финансирането на обектите.
Не се открива финансиране на обекти, които не са осигурени с комплектувани и редовни
проектосметни документации, както и на такива, за които се установи, че технико-икономическите показатели са по-ниски от постигнатите в отрасъла.
Ако в процеса на изпълнението се завиши сметната стойност на някои обекти, финансирането на завишението може да се допусне за сметка на свободни средства по фонд „Разширяване и
техническо усъвършенствуване“ или с банков кредит при завишен лихвен процент.
Редът за финансирането и кредитирането на посочените капитални вложения в настоящата
точка се установява от Българската инвестиционна банка в съответствие с Правилника за капиталното строителство и е задължителен за предприятията.
27. Финансирането и кредитирането на капиталните вложения за разширяване, реконструкция, модернизиране и усъвършенствуване, свързани с експлоатацията на основните фондове и основните ремонти в действуващите предприятия се извършва от банките, обслужващи предприятия
за експлоатационната им дейност.
Финансирането и кредитирането се извършва при спазване на следния ред:
а) капиталните вложения и основните ремонти, предвидени в плана на предприятията, се
финансират за сметка на средства от фонда „Разширяване и техническо усъвършенствуване“.
При недостиг на средства във фонда „Разширяване и техническо усъвършенствуване“ за
осъществяване на капиталните вложения и основните ремонти може да се отпуска банков кредит
за срокове, предвидени в Инструкцията на банката и според постъпленията във фонда;
б) мероприятията за осъществяване на високо ефективни капитални вложения, свързани с
въвеждане на нова техника, модернизация, механизация и автоматизация на производствените и
технологически процеси, а също и за разширяване производството на стоки за широко потребление, се извършват за сметка на банков кредит при условие, че икономическият ефект от внедрява-
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нето на мероприятията осигурява възстановяването на разходите и издължаването на заемите в
срок до три години, включително и времето за внедряване и усвояване.
Редът за финансирането и кредитирането на капиталните вложения и основния ремонт се
установява с инструкции от съответните банки.
Финансирането и кредитирането на капиталните вложения и основния ремонт се извършва
в рамките на кредитния план и предвидените за тая цел ресурси в него – погашенията по отпуснатите заеми за капитални вложения и предоставените средства от бюджета на държавата.
28. Капиталовложения с непроизводствено предназначение се извършват изцяло със средства от фонда „Социално-битови и културни мероприятия“. При недостиг на средства по фонда за
тази цел не се отпускат банкови кредити.
29. Финансирането и кредитирането на ДЗС и ТКЗС за капиталните им вложения и основни ремонти се извършва от Българската народна банка съгласно инструкциите на банката.

V. БАНКОВ КОНТРОЛ, ВЪЗДЕЙСТВИЕ И САНКЦИИ
30. Банките упражняват контрол и въздействие върху предприятията за икономичното използуване на средствата и спазване на стопанската сметка, касовата, кредитната и разплащателната дисциплина, независимо от това дали работят със собствени или със собствени и заемни средства.
Във връзка с това банките изучават стопанското и финансовото положение на предприятията, анализират балансите и отчетите им и извършват проверки на място.
31. Банките упражняват контрол за спазване от предприятията на установения ред за безналичните разплащания, за внасянето и тегленето на налични пари, за целевото използуване, обезпечеността и срочното възвръщане на отпуснатите заеми, за финансирането на капиталните вложения и основния ремонт.
Банките упражняват също така контрол за законосъобразното набиране на средствата по
фондовете на предприятията и за разходването им по тяхното целево предназначение.
32. Банките упражняват контрол за разходване средствата по фонда работна заплата, като
отпускат средства за тази цел съобразно крайния резултат от стопанската дейност на предприятията и при спазване правителствените разпореждания и наредбите на отделните предприятия по организацията и заплащането на труда.
Във връзка с получаване на средства за заплати, предприятията представят на обслужващия ги банков клон плана по труда и данни за крайния стопански резултат от тяхната дейност.
33. При недостиг на средства за изплащане на заплатите и другите трудови възнаграждения, предприятията могат да ползуват заем за заплати, ако отговарят на необходимите условия.
34. При нарушаване на разпоредбите по разплащанията, кредитирането, финансирането и
разходването на средства по фонда работна заплата, както и при нарушаване на правилниците и
наредбите за специалните фондове на предприятията, банките налагат, според характера на нарушенията, следните мерки на въздействие:
а) налагат глоби на ръководителите на предприятията и виновните длъжностни лица, съгласно Указа за правата на Българска народна банка при ликвидиране на вземанията є и за нарушаване
правителствени разпоредби по дейността на банката и Указа за санкциите, които се налагат при нарушаване на Устава и другите разпоредби по дейността на Българската инвестиционна банка;
б) спират изплащанията на средства от фонда, по който са направени нарушенията, до отстраняването им;
в) налагат други мерки за въздействие и кредитни санкции, предвидени в инструкциите на
банката.
При установяване на груби нарушения на правилниците на предприятията и наредбите за
приложение на новата система на планиране и ръководство на народното стопанство, банките не
отпускат средства за заплати и други трудови възнаграждения на ръководителите и на виновните
длъжностни лица, до отстраняване на нарушенията.

VI. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ
35. Наличните средства по специалните фондове на предприятията към датата на премина-
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ването им на новата система на планиране и ръководство на народното стопанство следва да се
трансформират съответно във фонд „Разширяване и техническо усъвършенствуване“ и фонд „Социално-битови и културни мероприятия“. По нареждане на предприятията банките да извършат
съответните счетоводни прехвърляния.
36. Използуваните заеми от предприятията към датата на преминаването на новата система
на планиране и ръководство на народното стопанство банките да приведат в съответствие с изискванията на настоящата наредба.
37. Настоящата наредба е одобрена от оперативната група при Председателя на Министерския съвет с протокол №
и влиза в сила от 1.I.1965 г. като отменя изцяло Временната наредба за взаимоотношенията между предприятията, преминаващи на новата система на планиране и
ръководство и банките, одобрена от оперативната група с протокол № 7 от 25 март 1964 г. и влязла в сила от 1 април 1964 г.
София,

октомври 1964 г.

ЦДА, ф. 132, оп. 26, а.е. 3, л. 320–330. Оригинал. Машинопис.
* Наредбата е приета от УС на БНБ с Протокол № 27 от 14 октомври 1964 г.

№ 294
ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БАНКИТЕ И ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПРИЛАГАЩИ НОВАТА
СИСТЕМА НА ПЛАНИРАНЕ И РЪКОВОДСТВО НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО
София, 30 октомври 1964 г.

ПРОТОКОЛ № 28
Заседание на 30 октомври 1964 година
Заседават: К. Несторов, Н. Царевски, Г. Димов, Проф. Т. Тотев, Проф. Л. Ралчев, Кр. Бакалов, Ал. Велков, Кр. Попов
Отсъствуват: –
Присъствуват: П. Г. Попов, Ж. Проданов, А. Чикичев, Д-р К. Попов, А. Андреев.
Заседанието се откри в

Дневен ред:
1. Обсъждане изменението и допълнението на някои от пунктовете на Наредбата по взаимоотношенията на БНБ с предприятията, преминали по новата система на планиране и ръководство.
Докладва: Проф. Л. Ралчев
[...]
По точка 1. Др. Ралчев докладва пред Централното управление за станалите разисквания в
Министерството на финансите и наложилото се изменение на някои от пунктовете в Наредбата,
след станалите разисквания, Централното управление взе следното
РЕШЕНИЕ:
Да се изменят пунктовете №№ 10, 13, 36 и 41 в Наредбата, както следва:
10. Държавните и кооперативни търговски предприятия и ТКЗС внасят средствата по фонд
„Разширяване и техническо усъвършенствуване“ в Българска народна банка, а външнотърговските предприятия – в Българска външнотърговска банка.
Всички останали предприятия внасят средствата по този фонд в Българска инвестиционна
банка.
Финансирането и кредитирането на капиталните вложения в ТКЗС се извършва от Българ-

286

Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г.

Част втора

ска народна банка.
Българска народна банка и Българска външнотърговска банка финансират и кредитират
предприятията, които обслужват за преустройство, разширение, внедряване на рационализации, обзавеждане и др., ако не са предвидени в плана за капиталните вложения, възникнали са в процеса на
изпълнението на стопанските планове на предприятията и икономическият ефект от внедряването им
осигурява възстановяването на разходите и издължаването на заемите в срок до 2 години.
Българската народна банка и Българската външнотърговска банка финансират и кредитират основния ремонт на предприятията, които обслужват.
Необходимите средства за финансиране на допълнителните капитални вложения по алинея
IV и основния ремонт по алинея V се задържат от Българска народнa банка по нареждане на предприятията при превеждане на вноските по фонд „Разширяване и техническо усъвършенствуване“.
По същия начин се задържат и сумите, необходими на предприятията за изплащане на премии,
подготовка на кадри, реклама, застраховки и др.
13. До 31 октомври на предшествуващата година предприятията представят в банката, където се води сметката на фонда, годишни проектопланове с разпределение по тримесечия, за приходите и разходите по фонд „Разширяване и техническо усъвършенствуване“. Такива планове за
приходите и разходите по фонд „Социално-битови и културни мероприятия“ се представят на обслужващата банка до 15 декември на предшествуващата година.
.....
36. Финансирането и кредитирането на капиталните вложения на държавните и кооперативни
търговски предприятия, предвидени в плана за капиталните вложения, се извършва от Българската
инвестиционна банка. За целта по нареждане на предприятието, Българската народна банка прехвърля в Българската инвестиционна банка средства в рамките на предвидените за тази цел суми.
.....
41. да остане със следната редакция:
Финансирането и кредитирането на преустройства, разширение, обзавеждане и основен ремонт от средства от фонд „Социално-битови и културни мероприятия“ се извършва от Българската народна банка и Българската външнотърговска банка за предприятията, които те обслужват.
Новото строителство от този фонд, предвидено в плана за капиталните вложения, се финансира от Българска инвестиционна банка, за която цел според плана им по нареждане на предприятията Българската народна банка и Българската външнотърговска банка прехвърлят необходимите суми в Българска инвестиционна банка.
[...]
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: К. Несторов
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: Л. Момекова
ЦДА, ф. 132, оп. 26, а.е. 3, л. 343–344. Оригинал. Машинопис.

№ 295
ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА
ФИНАНСОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 30 ЮНИ
1964 Г. И ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ЗАКУПУВАНАТА ОТ ТЯХ ПРОДУКЦИЯ
София, 3 ноември 1964 г.

ПРОТОКОЛ № 29
Заседание на 3 ноември 1964 година
Заседават: Нешо ЦАРЕВСКИ, Георги ДИМОВ, проф. Тотьо ТОТЕВ, проф. Лазар РАЛЧЕВ, Кръстьо БАКАЛОВ, Александър ВЕЛКОВ, Кръстьо ПОПОВ
Отсъствуват: Кирил НЕСТОРОВ
Присъствуват: Г. Генов от Комитета за парт[иен] и държ[авен] контрол, П. Г. Попов, Ж.
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Проданов, А. Чикичев, д-р К. Попов, А. Вескова, Б. Белчев, Ас. Баръмов, служители от БВБ
Заседанието се откри в
9 часа

Дневен ред:
[...]
4. Информация за финансовото положение на външнотърговските предприятия към
30.VI.1964 г. Докладва Н. Царевски.
[...]
По точка 4. Централното управление взе следното
РЕШЕНИЕ:
Приема информацията и задължава управления „Кредитиране и контрол на търговията“,
„Кредитиране и контрол на промишлеността и транспорта“ и „Кредитиране и контрол на селското стопанство“ към края на годината да проверят дали платената от външнотърговските предприятия и оставена на отговорно пазене продукция е действително произведения [произведена] в съответните промишлени и търговски предприятия.
[...]
София, 3 ноември 1964 г.
за ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: Г. Димов
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: Л. Момекова
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря КИРИЛ НЕСТОРОВ
Т У К
ИНФОРМАЦИЯ
от НЕШО ЦАРЕВСКИ, Председател
на Българската външнотърговска
банка
ОТНОСНО: финансовото положение на външнотърговските предприятия към 30.VI.1964 г.
В резултат на развитието на производителните сили на страната увеличават се възможностите на селското стопанство и промишлеността. Ежегодно нараства стокообменът с чужбина,
включително и с страните от капиталистическите и развиващите се страни.
Това увеличение на стокообмена дава отражение върху разплащанията на външнотърговските предприятия с Банката и чуждестранните и вътрешни доставчици и купувачи.
Постъпленията и плащанията по стокообмена с чужбина през I-то полугодие на 1964 г.
възлизат общо на 1.035 млн. вал. лева, докато за същия период на 1963 г. са били 880 млн. лева.
При план за постъпленията от износ на стоки за I-то полугодие на 1964 г. общо 370 млн.
лева, в т.ч. 59 млн. лева в капиталистическа валута, изпълнението на валутния план общо е 437
млн. лева или 118%, а в капиталистическа валута 77 млн. лева – 130%.
Постъпленията от износ на стоки през I-то полугодие на 1964 г. възлизат общо в социалистическа и капиталистическа валута на 43% спрямо годишния план, а само в капиталистическа валута на 37%, тъй като в тримесечната разбивка на плана голямата част от предвижданите постъпления са заложени през последното тримесечие на годината.
При план за плащанията за внос на стоки през I-то полугодие на 1964 година общо 523
млн. лева, от които 130 млн. лева в капиталистическа валута, по данни за изпълнението на валутния план през I-то полугодие на 1964 г. плащанията възлизат общо на 598 млн. лева, от които 139
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млн. лева в капиталистическа валута. Планът за плащанията за внос на стоки през първото полугодие на 1964 г. е изпълнен общо 114%, а в капиталистическа валута 107%.
Във връзка с дейността си по вноса и износа външнотърговските предприятия са ползували следните видове заеми:
(в хил. лева)
31.ХII.1963 г.

30.VI.1964 г.

По вноса
По износа
За откриване на акредитиви
За ширпотреба

67.053
125.766
2.513
95

36.549
90.910
243
126

Всичко редовни заеми:

195.427

127.828

Просрочени заеми
По вноса
По износа

24.133
52.969

11.380
7.244

Всичко просрочени заеми:

77.102

18.624

272.529

146.452

% на просрочените заеми спрямо редовните

39,45

14,57

% на просрочените заеми спрямо общата сума
на редовните и просрочени заеми

28,29

12,71

А всичко редовни и просрочени заеми:

От таблицата се вижда, че редовните заеми от 195.427 хил. лева към 31.ХII.1963 г. са намалени на 127.828 хил. лева към 30.VI.1964 г., което се дължи на следното:
1. На изнесени през 1964 г. преходни остатъци, изплатени в края на 1963 г.
2. На въведения от 1.I.1964 г. салдов начин на планиране и разчитане на М[инистерст]вото на външната търговия с бюджета на държавата, при който плановите загуби се получават на
по-къси периоди – десетдневки, а не месечно, както това ставаше до края на 1963 г.
От друга страна за сравняемия период оказва влияние за намаления размер на ползуваните
заеми и сезонният характер на износа.
Просрочените заеми от 77.102 хил. лева към 31.ХII.1963 г. са намалели на 18.624 хил. лева към 30.VI.1964 г. или с 58.478 хил. лева.
Намалението на просрочените заеми се отразява главно в ДТП „Техноимпорт“ с 8.528 хил.
лева, ДТП „Машиноимпорт“ 2.408 хил. лева и ДТП „Електроимпекс“ с 318 хил. лева в резултат на
изплатени вземания по доставки през 1963 г. за капитални вложения с неосигурени лимити. Посочените предприятия обаче към 30.VI.1964 г. продължават да имат просрочени заеми за големи суми съответно 4.244 хил. лева, 2.720 хил. лева и 2.048 хил. лева поради неосигурени лимитни средства за извършени доставки за капитални вложения през 1964 година.
Значително намаление на просрочените заеми имат и ДТП „Булгарконсерв“ с 36.667 хил.
лева, ДТП „Рудметал“ с 6.372 хил. лева и ДСП „Булет“ 1.934 хил. лева в резултат на отменените
от Банката кредитни санкции, наложени на някои външнотърговски предприятия, при която санкция при наличие на просрочени заеми по износа повече от един месец плащанията над постъпленията се отнасяха в просрочени заеми, съгласно чл. 74 буква „б“ от Инструкцията за кредитиране
на външнотърговските предприятия. Санкциите бяха отменени поради това, че посочените предприятия подобриха финансовото си състояние, като ликвидираха значителна част от отклонените
си средства в залежали стоки и замразени вземания.
Във връзка с приложението на постановление № 5 на Министерския съвет от 11.II.1964 г.
за подобряване системата на разплащанията, кредитирането и олихвяването на банковите заеми от
1.VII.1964 г. отпадна текста на чл. 74 буква „б“, по силата на който се въвеждаше посочената погоре санкция. За в бъдеще санкция при просрочени заеми ще бъде плащаната по-висока лихва на
просрочените заеми – 8%, която лихва ще дава отражение върху получаваните премии от служи-
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телите при външнотърговските предприятия съгласно т. 8 от постановление на Министерския съвет от 11.II.1964 г. държ[авен] в[естник] бр. 16 от 25.II.1964 г. и съвместно окръжно № ХVI-684
и № 77 от 7.VIII.1964 г. на М[инистерст]вото на финансите и Българска народна банка.
Стоковите наличности на външнотърговските предприятия са били:
(в хил. лева)
Вносни стоки
Износни стоки

31.ХII.1963 г.

30.VI.1964 г.

59.719
105.739
165.458
========

83.138
54.732
137.870
========

Вносните стоки от 59.719 хил. лева към 31.ХII.1963 г. са се увеличили на 83.138 хил. лева
или с 23.419 хил. лева. Увеличение на наличните вносни стоки има в ДТП „Техноимпорт“ с 6.055
хил. лева поради извършен внос в края на м. VI.1964 г., който е фактуриран през следващия месец
юли; в ДТП „Индустриалимпорт“ с 7.167 хил. лева на останали непродадени количества памук,
внесен през м. VI. т.г.; в ДТП „Рудметал“ с 8.482 хил. лева в резултат на пристигнали в края на полугодието предвидени за ГУМТС стоки, получени следсрочно по заявки за 1963 г., а също и предсрочно авансово за 1965 г.
Наличните износни стоки са намалени от 105.739 хил. лева на 54.732 хил. лева или с 51.007
хил. лева, което намаление главно се отразява в ДТП „Булгарконсерв“ с 29.142 хил. лева и ДТП
„Хранекспорт“ с 4.939 хил. лева в резултат на изнесени количества стоки, изкупени в края на 1963
г. Намаление на наличните износни стоки има и в ДТП „Електроимпекс“, ДТП „Индустриалимпорт“, ДТП „Химимпорт“, ДТП „Рудметал“ и др.
През отчетния период Банката е въздействувала за ликвидиране на залежалите вносни и износни стоки, внесени извънпланово или изкупени обаче неизнесени поради ненамиране на пазари.
Залежалите стоки са били:
(в хил. лева)

Вносни
Износни

на 31.ХII.1963 г.

на 30.VI.1964 г.

2.974
5.614
8.588
======

1.525
4.000
5.525
======

В процент залежалите стоки по отношение на наличните стоки са:

¬ÌÓÒÌËÚÂ
»ÁÌÓÒÌËÚÂ

31.’II.1963 „.

30.VI.1964 „.

4,97
5,30

1,83
7,30

Залежалите вносни стоки от 2.974 хил. лева към 31.ХII.1963 г. са се намалили на 1.525 хил.
лева към 30.VI.1964 г.
За по-голяма стойност залежали вносни стоки имат: ДТП „Машиноимпорт“ 454 хил. лева,
ДТП „Булгарплодекспорт“ 282 хил. лв., ДТП „Рудметал“ 187 хил. лева, ДТП „Електроимпекс“
183 хил. лева и др.
Причините за залежаването на вносните стоки са от най-различно естество, но главно поради извършване на надпланов внос, внесени лошокачествени стоки или такива, неотговарящи на
спесификациите на заявките и др.
Залежалите износни стоки от 5.614 хил. лева към 31.ХII.1963 г. са се намалили на 4.000
хил. лева към 30.VI.1964 г. или с 1.614 хил. лева.
Към 30.VI.1964 г. залежали износни стоки имат: ДТП „Машиноекспорт“ 1.000 хил. лева,
ДТП „Електроимпекс“ 834 хил. лв., ДТП „Индустриалимпорт“ 436 хил. лв., У[правле]ние „Бъл-
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гарски тютюни“ 358 хил. лева, ДСП „Булет“ 301 хил. лева, Булгаркооп 297 хил. лева, ДТП „Булгарконсерв“ 236 хил. лева и др.
Залежаването на стоките, предназначени за износ, се дължи главно на изкупуването на стоки, за които не са осигурени продажби в чужбина от съответните външнотърговски предприятия.
Наред с отклонените средства в залежали стоки външнотърговските предприятия продължават да имат отклонени средства за значителна сума и в замразени вземания. Същите са били
както следва:
(в хил. лева)

От чужбина
От страната

31.ХII.1963 г.

30.VI.1964 г.

4.432
39.684
44.116
======

7.533
29.833
37.366
======

Просрочените вземания от чужбина от 4.432 хил. лева към 31.ХII.1963 г. са се увеличили
на 7.533 хил. лева към 30.VI.1964 г. или с 3.101 хил. лева.
Увеличението на просрочените вземания от чужбина се отразява главно в ДТП „Техноимпорт“ с 1.611 хил. лева в резултат на изключени от кредитиране преведени аванси в чужбина (с
банкова гаранция) за 1.748 хил. лева, едногодишният срок за кредитиране на които е изтекъл; в
ДТП „Техноекспорт“ с 1.763 хил. лева – изключени от кредитиране вземания от обекта в Хомс и
Хама – Сирия за 629 хил. лева (междувременно изплатени през м. юли от Министерството на финансите) и за 1.250 хил. лева несъбрани вземания от оказана техническа помощ в Алжир, Гана,
Мали и др.; ДСП „Булет“ – с 326 хил. лева вземания от Бразилия, просрочени поради настъпилите политически събития в тази страна; ДТП „Булгарконсерв“ – със 775 хил. лева – вземания по отказани стоки от СССР – „Продинторг“ – 917 хил. лева, непосочени в сведението за проверка обезпечението към 31.ХII.1963 г. Нарушението бе установено при последващия контрол и съответно
санкционирано. Като се вземат под внимание към 31.ХII.1963 г. непосочените 917 хил. лева просрочените вземания на ДТП „Булгарконсерв“ към 30.VI. т.г. са намалени със 142 хил. лева.
Замразени вземания от чужбина към 30.VI.1964 г. имат: ДТП „Техноекспорт“ 1.926 хил.
лева, ДТП „Техноимпорт“ 1.748 хил. лв., ДТП „Булгарконсерв“ 1.071 хил. лева, ДТП „Разноизнос“ 613 хил. лева, ДСП „Булет“ 551 хил. лева и др.
В сумата на просрочените вземания от страната не са включени към 31.ХII.1963 г. 69.439
хил. лева, представляващи просрочени вземания към 31.ХII.1963 г. за извършени доставки през
1963 г. за капитални вложения с неосигурени средства, които съгласно постановление на Министерския съвет № 134 от 31.ХII.1963 г. банката кредитираше (вземаше за обезпечение на заемите
по вноса) до 30.IV.1964 г. Неизплатените вземания към 30.IV.1964 г. бяха изключени от кредитиране по балансите към 31.V.1964 г.
Просрочените вземания от страната от 109.123 хил. лева (39.684 хил. лева плюс 69.439
хил. лева) към 31.ХII.1964 г. са намалени на 29.833 хил. лева или с 79.290 хил. лева. Голямото намаление на просрочените вземания от страната се дължи на изплатените вземания през 1964 г. на
ДТП „Техноимпорт“, ДТП „Машиноимпорт“ и ДТП „Електроимпекс“ по извършени доставки
през 1963 г., които бяха необезпечени със средства по плана за капиталните вложения за същата
година.
Същите предприятия към 30.VI.1964 г. имат отново просрочени вземания по извършени
доставки през 1964 г., за които също така няма осигурени достатъчно лимитни средства. Въпреки
излезлите редица постановления и разпореждания още не е уреден въпроса за пълното изплащане
през годината на извършените доставки за капитални вложения.
Недостигът на лимитни средства за 1964 г. за извършените доставки от ДТП „Техноимпорт“ се очаква да бъде 25.249 хил. вал. лева, равни на 34.051 хил. лим[итни] лева, на ДТП „Машиноимпорт“ 15.054 хил. вал. лева, равни на 22.581 хил. лимитни лева и за ДТП „Електроимпекс“
388 хил. вал. лева, равни на 591 хил. лимитни лева.
Всички посочени в настоящата информация отклонени средства в залежали стоки и замразени вземания банката изключва редовно от обезпечение на заемите по вноса и износа, в резултат
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на което голяма част от външнотърговските предприятия са в просрочие.
За допуснатите слабости – отклоняване на оборотни средства в залежали стоки и замразени вземания Банката своевременно е сигнализирала пред главните директори на външнотърговските предприятия и М[инистерст]вото на външната търговия писмено или устно и е изисквала да
бъдат лишавани частично и напълно от премии отделни служители.
Взетите мерки от М[инистерст]вото на външната търговия, ръководствата на самите предприятия и Българската външнотърговска банка допринесоха да се подобри значително финансовото положение на външнотърговските предприятия в сравнение с изтеклите периоди, видно от посочените в настоящата информация цифрови данни.
С приложението от 1.VII.1964 г. на 5-то постановление на Министерския съвет от
11.II.1964 г. подобри се системата на разплащанията, а от друга страна плащаните по-високи лихви за просрочени заеми – 8% и отпускането на нередовни заеми с 4,5 и 6% годишна лихва ще се
въздействува още по-осезателно върху външнотърговските предприятия за подобряване финансовото състояние на същите.
[- - -]
7.9.1964 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. Царевски
[Върху документа – надпис:]
др. Момекова
Към материалите за първото следващо заседание на Центр[алното] управление.
К. Несторов
21.9.[1]964 г.

ЦДА, ф. 132, оп. 26, а.е. 3, л. 348–350, 368–374. Оригинал. Машинопис.

№ 296
ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С ПРИЛОЖЕНА ДОКЛАДНА
ЗАПИСКА И С РЕШЕНИЕ ПО МОЛБАТА НА НАСЛЕДНИЦИТЕ НА АСЕН ЮЧОРМАНСКИ ЗА
ОПРОЩАВАНЕ НА НЕГОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БНБ
София, 5 януари 1965 г.

ПРОТОКОЛ № 1
Заседание на 5 януари 1965 година
Заседават:
Кирил НЕСТОРОВ, Нешо ЦАРЕВСКИ, Георги ДИМОВ,
проф. Тотьо ТОТЕВ, проф. Лазар РАЛЧЕВ, Кръстьо ПОПОВ,
Кръстьо БАКАЛОВ, Александър ВЕЛКОВ
Отсъствуват: Присъствуват: В. Тодоров, П. Г. Попов, Ж. Проданов, Ст. Друмев, Б. Белчев,
Ч. Япраков, В. Петров
Заседанието се откри в
9 часа

Дневен ред:
[...]
3. Докладна записка относно преписка на банковия длъжник Асен Ючормански. Докладва
д-р К. Попов.
[...]
По точка 3. Централното управление взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
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Да се съобщи на Президиума на Народното събрание, че по задължението на наследниците на Асен Ючормански към Българската народна банка в размер на 3.793,95 лева банката поддържа становището си от 1963 година, задължението да не се опрощава.
София, 5 януари 1965 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: К. Несторов
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: Л. Момекова

София, 5 декември 1964 г.
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА
БАНКА
другаря Кирил НЕСТОРОВ
Т У К

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От д-р Константин Попов, гл. юрисконсулт на банката.
Относно:

Преписка на банковия длъжник
Асен Ючормански.
––––––––––––––––––––-

ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ,
На 1. декември т.г. по телефона се обади подпредседателя на Президиума на Народното
събрание, др. Кулишев. Същият предложи банката да преразгледа наново преписката, образувана
по молбата за опрощаване на задълженията на Асен Ючормански, респ. на неговите наследници,
като даде и съответно мнение.
По въпроса гл. счетоводител и гл. юрисконсулт на банката са дали до Вас подробен доклад
на 3.V.1964 г., който прилагам към настоящата записка.
Моля за Вашите по-нататъшни указания.
Приложение:
доклад
Гл.юрисконсулт: д-р К. Попов
ЦДА, ф. 132, оп. 27, а.е. 1, л. 1–3. Оригинал. Машинопис.

№ 297
ДОКЛАД ОТ НАЧАЛНИКА НА ПЛАНОВО-ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ ПРОФ.
ЛАЗАР РАЛЧЕВ ДО ПРЕДФСЕДАТЕЛЯ КИРИЛ НЕСТОРОВ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
КРЕДИТНИЯ ПЛАН ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1964 Г.*
София, 18 март 1965 г.
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря КИРИЛ НЕСТОРОВ
Т У К
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ДОКЛАД
от Проф. ЛАЗАР РАЛЧЕВ, началник на Планово-икономическо управление
Относно: изпълнение на кредитния план за IV-то тримесечие на 1964 година
При утвърден от Министерския съвет план 2.111,4 милиона лева, кредитните вложения на
31 декември 1964 година възлизат на 2.183,3 милиона лева или 71,9 милиона лева над плана.
Планираните кредити са превишени в промишлеността със 71,1 милиона лева, селското
стопанство – 4,6 милиона лева, вътрешната търговия – 41,7 милиона лева и материално-техническото снабдяване – 47 милиона лева. Същевременно под плана са кредитите във външната търговия
с 60,2 милиона лева и транспорта с 2,3 милиона лева. Изменения настъпиха и в източниците по
кредитния план.
Основните причини за явилите се по-големи отклонения от плана са следните:

I. КРЕДИТНИ ВЛОЖЕНИЯ
1. Промишленост
При план 726,3 милиона лева ползуваните кредити възлизат на 797,4 милиона лева или 71,1
милиона лева над плана. Превишени са заемите за изкупуване с 42,3 милиона лева, заемите по специални разпореждания – 14,3 милиона лева, заемите за нередовни запаси - 9,8 милиона лева и
другите заеми – 10 милиона лева. Същевременно под планирания размер са заемите за планови запаси с 14,9 милиона лева и заемите за нова техника, ширпотреба и др. с 6,1 милиона лева.
Превишението по заемите за изкупуване е главно в консервната, тютюневата и захарната
промишленост и се дължи на преизпълнение на плановете за изкупуването и производството, на
авансово доставени материали (главно захар), които ще се употребят в производството през текущата година, на неплатена от външнотърговските предприятия продукция, на отпаднала от износ
продукция и др. По липса на складове в захарните фабрики например, внесената от Куба захар е
отправяна към консервните предприятия, вследствие на което преходните остатъци от захар са нараснали с 4.351 тона. Управление „Български тютюни“ изкупи над плана 17,054 тона тютюни,
вследствие на което ползува 19,1 милиона лева повече от планираните кредити. Поради отпадането от износ на 25,000 тона захар, ОДСП „Българска захар“ – Г. Оряховица превиши планираните
кредити с 11,2 милиона лева и др.
За превишението на заемите за изкупуване оказа влияние и обстоятелството, че по решение
на Централното управление на банката ОДСП „Българско пиво“ премина на кредитиране със заеми за изкупуване вместо със заеми за планови запаси, които съответно не се усвоиха.
Независимо от общото превишение заемите за изкупуване не се усвоиха в планирания размер от управление „Зърнени храни“, поради недостигане на планираните преходни остатъци по
хлебофуражния баланс: за пшеницата и ръжта със 127,635 тона, за ечемика и овеса – с 8.879 тона, царевицата – с 16.887 тона, слънчогледовото семе – с 19.126 тона, фасула – с 8.546 тона, оризовата арпа – със 7.482 тона и др.
За превишението на плана по заемите по специални разпореждания оказа влияние кредитирането на авансово внесените от текстилната промишленост 5.000 тона памук, 500 тона целволе и
200 тона синтетични влакна и прежди съгласно 257-мо разпореждане на Министерския съвет от
1964 година. Освен това машиностроителната и металообработващата промишленост и други отрасли бяха кредитирани за доставените вносни материали и резервни части, мазут, крепителен материал и други, с оглед осигуряване редовно производство през зимния сезон.
Превишението по заемите за нередовни запаси се дължи на разрешените нови заеми на
предприятията за допълнително разкрити от банковите клонове нередовни запаси от стоково-материални ценности.
С 9,6 млн. лева над планирания размер са и просрочените заеми. Тяхното състояние обаче
разглеждаме в отделен раздел – общо за всички отрасли, тъй като развитието им е в пряка връзка
с просрочените платежни документи и въведената през 1964 г. ускорена форма на плащане.
Развитието на кредитите в промишлеността към 31.ХII.1964 г. бележи значително нарастване спрямо предшествуващите периоди. Така средномесечните остатъци на редовните и просрочените заеми за IV-то тримесечие на 1964 г. нарастват спрямо същия период на 1963 г. с 98,9 млн.
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лв. или 12,7%. За същото време обемът на произведената обща промишлена продукция, изчислена по цени на 1.I.1962 г., се е увеличил със 176,6 млн. лв. или 9,8%. По-бързото нарастване на
кредитите от обема на промишлената продукция е неблагоприятно явление, тъй като показва намаляване ефективността на банковите кредити. И действително докато през IV-то тримесечие на
1963 г. с един лев банкови кредити е произведена продукция за 2,29 лв., то произведената продукция през същия период на 1964 г. е 2,23 лв. Увеличението на кредитите през 1964 г. и за последното тримесечие на същата година може да се обясни с преизпълнение на плановете, което за
1964 г. е 111,1%, а само за IV-то тримесечие – 105,2%, тъй като преизпълнението на плановете
обикновено се извършва само с банков кредит. Влошаването обаче на ефективността на банковия
кредит от 2,29 през IV-то тримесечие на 1963 г. на 2,26 през IV-то тримесечие на 1964 г. не може
да се обясни напълно освен с известно забавяне на обръщаемостта на оборотните средства. Състоянието на банковите кредити налага да се извършва анализ на подобни явления. За целта в Централното управление и в банковите клонове следва да се организира системно наблюдение, както
на оборотните средства на кредитираните от банката предприятия по основни структурни групи,
така и на главните източници, за сметка на които те се образуват – собствени средства и банкови
кредити. Наблюденията и анализите, които трябва да се извършват за установяване на причините,
които предизвикват измененията във всички случаи следва да се извършват във връзка с обема на
произведената продукция, като на тази база се прави оценка на ефекта от банковото въздействие
и контрол. Такова наблюдение е необходимо особено за предприятията, които работят по новата
система на планиране и ръководство на народното стопанство, на които се предостави правото сами да определят плановия размер на оборотните си средства в това число и на собствените оборотни средства. За необходимостта от такова наблюдение говорят следните случаи: обединеното
промишлено предприятие „Пролетари“, София, за да избегне санкциите на банката във връзка с
образуваните надпланови натрупвания на стоково-материални ценности, през IV-то тримесечие на
1964 г. на три пъти е изменило плановия размер на оборотните си средства, без съответно да променя размера на собствените си оборотни средства. При първоначален планов размер за IV-то
тримесечие 1,8 млн. лв., на 9.ХI. – ги увеличава на 2,1 млн. лв. и на 21.ХII. – на 2,4 млн. лв. По този начин е увеличил оборотните си средства и заводът „Г. Генов“ – Русе, което е станало изцяло
за сметка на банковия кредит.
Заемите в промишлеността нарастват и по години. Тяхното развитие през последните шест
години в съпоставка с обема на произведената продукция се вижда от следните данни:

1. Произв. продукция по ф.з.ц. на 1.IV.1956 г.1
- в абсолютни суми (млн. лева) .......................
- в % спрямо предходната година ....................
2. Средномесечни остатъци на редовните
и просрочени заеми2
- в абсолютна сума (млн. лв.) ........................
- в % спрямо предх. година .............................
3. Произведена продукция с 1 лв. банков кредит
- в абсолютна сума (лева) ...............................
- измен. спрямо предходната година .............

1959 г.

1960 г.

1961 г.

1962 г.

1963 г.

1964 г.

3.908,6
-

4.464,5
114,2

4.920,0
110,2

5.464,5
111,0

6.125,2
112,0

6.805,1
111,1

551,1
-

650,9
118,1

606,8
93,2

557,4
91,9

619,7
111,1

707,4
114,2

7,1
-

6,8
- 0,3

8,1
+ 1,3

9,8
+ 1,7

9,9
+ 0,1

9,6
- 0,3

1

Данните за обема на промишлената продукция са по статистически годишници от 1961 и 1964 година.
В средномесечните остатъци по редовните заеми не са включени остатъците на заемите за нова техника, ширпотреба и летни
кинотеатри, тъй като те са заеми за набавяне на основни средства.
2

През 1960 и 1964 г. нарастването на заемите значително изпреварва растежа на промишлената продукция. Едновременно с това се забелязва едно макар и малко намаляване ефективността
на банковите кредити за 1964 година. Увеличението на кредитите е изцяло в държавната промишленост, които от 530,9 млн. лв. за 1959 г. нарастват на 699,7 млн. лв. за 1964 г. или на 131,8%.
В кооперативната промишленост кредитите намаляват от 20,1 млн. лв. за 1959 г. на 7,7 млн. лв. за
1964 г., което се дължи главно на увеличаване на собствените оборотни средства на кооперациите.
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2. Селско стопанство
При план 147,5 млн. лв. кредитите в селското стопанство на 31.ХII.1964 г. възлизат на
152,1 млн. лв., или 4,6 млн. лв. над плана. Превишението е по заемите за сезонни разходи на ТКЗС
и се дължи на доставените в повече от планираните количества минерални торове, на постъпилите по-малко приходи от някои видове селскостопанска продукция (грозде, картофи, плодове и др.),
на получените по-ниски добиви от планираните, отсрочване на заемите на някои ТКЗС и др.
Трябва да отбележим, че кредитите в селското стопанство на 31.ХII.1964 г. са намалени
със 17,9 млн. лв. спрямо същата дата на 1963 г. Намалението е по заемите за сезонни разходи на
ТКЗС и е във връзка с възприетото от 1964 г. ползуване на средствата от общественопотребителните фондове на ТКЗС за оборотни цели, което намали нуждата от банкови кредити.
Независимо от отбелязаното намаление, развитието на кредитите в селското стопанство се
характеризира с бързи темпове на нарастване, които значително изпреварват темповете на нарастване в останалите отрасли на народното стопанство. Така, докато средномесечните остатъци на
редовните и просрочени заеми в промишлеността са нараснали през 1964 г. спрямо 1959 г. на
128,4%, във вътрешната търговия – на 127,1%, във външната търговия – на 198,3%, а в транспорта са намалени на 44,3%, средномесечните остатъци на кредитите в селското стопанство са нараснали за същия период на 236,4%, от които в ДЗС – на 199,5% и в ТКЗС – на 245,9%. Единственият отрасъл, в който темпът на нарастването на кредитите през 1964 г. изпреварва този в селското
стопанство, е материално-техническото снабдяване. Една съпоставка на темповете на нарастване
в двата отрасъла потвърждава това.
Индекси за нарастване средномесечните остатъци на кредитите в материално-техническото
снабдяване и селското стопанство при база 1959 г. = 100
Отрасъл
1. Материално-техническо снабдяване ...........
2. Селско стопанство ....
в т. ч. ДЗС ..........
ТКЗС ........

1959 г.

1960 г.

1961 г.

1962 г.

1963 г.

1964 г.

100
100

155,4
198,4

187,9
205,3

245,7
222,1

232,4
254,9

248,9
236,4

100
100

180,5
203,0

202,7
206,0

193,7
229,5

181,3
273,9

199,5
245,9

Кредитите в селското стопанство нарастват и в абсолютни суми. Така средномесечните остатъци на редовните и просрочени заеми в селското стопанство през 1959 г. възлизат на 102,0
млн. лв. и заемат 7,2 % от всички краткосрочни заеми на банката. До 1963 г. те непрекъснато нарастват и достигат 260,0 млн. лв. или 13,9 % от всички краткосрочни кредити, а през 1964 г. намаляват на 241,1 млн. лв. или 11,7% от всички краткосрочни кредити.
Бързото нарастване на краткосрочните кредити в селското стопанство по наша преценка е
неблагоприятно явление, особено като имаме предвид, че по същество тези заеми не са обезпечени с конкретни стоково-материални ценности и че обемът на селскостопанската продукция расте
с много по-бавни темпове.
Развитието на кредитите в селското стопанство в съпоставка с обема на произведената продукция за разглеждания период показват следното:
1959 г.
1. Произведена продукция по цени 1955 г.
– в абсолютна сума (млн. лева) .......................
17.759
– в % към предходната година ....................
2. Средномесечни остатъци на редовните
и просрочените заеми
– в абсолютна сума (млн. лв.) ........................
102,0
– в % към предходната година .............................
3. Произведена продукция с 1 лв. банков кредит
– в абсолютна сума лв. ...
174
– в % към предходните години .............................
-

1960 г.

1961 г.

1962 г.

1963 г.

1964 г.

18.338
103,2

17.702
97,0

18.445
104,2

18.922
102,6

20.549
108,6

202,4
198,4

209,4
103,5

226,6
108,4

260,1
114,8

241,1
92,7

88
- 86

85
-3

81
-4

73
-8

85
+ 12
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Голямото нарастване на кредитите в селското стопанство и главно изпреварването на растежа на селскостопанската продукция е довело до неефективно използуване на банковите кредити.
То буди безпокойство и поради обстоятелството, че всички ТКЗС се кредитират по единна заемна сметка, което трябваше да доведе до относително намаляване размера на кредитите, тъй като
постъпленията от реализацията веднага намаляват размера на кредитите. Всичко това налага управление „Кредитиране и контрол на селското стопанство“ да изясни през 1965 г. причините за голямото нарастване на кредитите и предложи на Централното управление съответни мерки за поефективно използуване на кредитите.

3. Вътрешна търговия и изкупуване
При план 772,1 млн. лв. ползуваните кредити във вътрешната търговия на 31.ХII.1964 г.
възлизат на 813,8 млн. лв., или 41,7 млн. лв. над плана.
Над планирания размер са заемите по стокооборота с 31,9 млн. лв., просрочените заеми
11,0 млн. лв., заемите за нередовни запаси 1,3 млн. лв. и др.
Превишението на плана по заемите по стокооборота е главно при окръжните търговски
предприятия и търговските бази на Централното управление за търговия на едро и се дължи на образуваните значително по-големи стокови запаси от захар, захарни изделия, зеленчукови консерви, конфитюри, желета и сладка, памучни тъкани, памучен трикотаж и др. Освен това през IV-то
тримесечие са внесени авансово за сметка на стоковия фонд за 1965 г. следните стоки: велосипеди – 15.870 бр., часовници 66.520 бр., фотоапарати 11.453 бр., хладилници 3.562 бр., перални
1.471 бр., прахосмукачки 7.850 бр., телевизори 4.641 бр., памучни тъкани 5.941 х. м., чорапи 817
х. чифта и др. Усиленият приток на стоки през четвъртото тримесечие, с някои от които пазарът
е вече наситен, създава предпоставки за залежаването им, успоредно с проявилото се вече залежаване на някои видове модни и луксозни стоки (вълнени тъкани, обувки, пуловери, дамски блузи и
др.). Причините за залежаването на някои от модните и луксозни стоки се знаят – чувствителна
разлика в цените им в сравнение с цените на обикновените стоки, при незначително подобряване
на качеството. Очертава се да залежат и нови групи от тези стоки, като вълнени одеяла от 25-50
лева, мъжко флаконе от 40 и 44 лв., мъжки пуловери „Букле“ от 24 лв., дамски жилетки „Букле“ от
23 лв. и др. Съгласно 209-то разпореждане на МС от 16.VI.1964 г., банката кредитира модните и
луксозни стоки за пълния размер на стойността им и без определен срок на обръщаемост, при което положение неизпълнението на плана по стокооборота, произтичащо от тях, не се санкционира. Явно е, че банката не е в състояние да въздействува на търговските предприятия за редовното
пласиране на тези стоки и да обезпечи редовна възвръщаемост на банковите кредити. По наше
мнение, въпросът за кредитирането на модните и луксозни стоки следва да бъде основно проучен,
както от гледна точка на срока за възвръщаемост на банковите кредити, така и с оглед на тяхното
обезпечение като се поиска от МС кредитирането на тези стоки да става по общия ред.
Трябва да отбележим, че в много случаи доставката на стоки в търговската мрежа става неритмично, често в края на тримесечието, което спомага за образуването на ненужни запаси, а от
там и за превишаване на планираните кредити. Това се дължи на стремежа на много промишлени
предприятия и вносни централи да се освободят от получените стоки, като ги прехвърлят в търговската мрежа, без това да осигурява съответно изпълнение на плана по стокооборота.
Превишението по заемите за нередовни запаси се дължи на оформени нови заеми през тримесечието, което е във връзка с новоразкрити залежали стоки при търговските предприятия и организации.

4. Материално-техническо снабдяване
При план 186,5 млн. лева заемите на материално-техническото снабдяване на 31.ХII.1964 г.
възлизат на 233,6 млн. лева, или са над плана с 47,1 млн. лева.
Превишението е главно по заемите по стокооборота – 31,6 млн. лева и заемите по специални разпореждания 12,9 млн. лева.
Превишението по заемите по стокооборота е при Главното управление за материално-техническо снабдяване и се дължи на извършения авансов внос на суровини и материали по плана за
1965 г., съгласно 257-то разпореждане на МС от 1.VIII.1964 г., както и на изкупените за сметка на
плана за 1965 г. 260 лозарски трактора – „Болгар“ с комплектни прикачни селскостопански маши-
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ни по 398-то решение на МС от 29.IХ. с. г. Със заеми по стокооборота банката кредитира през IVто тримесечие и наличните надпланови количества от манила, рафия, канап, полиетилен, изкупените експонати от ХХI Пловдивски мострен панаир, получените от „Селснаб“ над плана препарати за борба с вредителите по растенията и др.
Превишението по заемите по специални разпореждания е резултат на кредитирането на
оперативни запаси от някои материали (бяло тенеке, стомани, ламарини и др.), образувани през
IV-то тримесечие по нареждане на Държавния комитет за планиране, което не бе предвидено при
съставянето на кредитния план.

5. Външна търговия
При план 238,7 млн. лв. ползуваните кредити във външната търговия на 31.ХII.1964 г. възлизат на 178,5 млн. лева, или с 60,2 млн. лева под плана.
Отклонението е главно по заемите по вноса и износа – 76,7 млн. лв. и се дължи на изкупените в по-малко стоки за износ, на погасени вземания от вътрешни купувачи и отчасти на нереална преценка за потребността от кредити след въвеждането на новия начин на планиране и разчитане на Министерството на външната търговия с бюджета на държавата. Същевременно Българската външнотърговска банка е разрешила 10,3 млн. лв. заеми за нередовни запаси на външнотърговските предприятия за вносни и износни стоки, останали непродадени в установените срокове. Тези заеми не бяха предвидени при съставянето на кредитния план.
Над плана с 6,9 млн. лева са и просрочените заеми, на които ще се спрем в следващия
раздел.
Развитието на кредитите във външната търговия се характеризира с тази особеност, че до
1963 г. те нарастват непрекъснато. С преминаването от 1.I.1964 година на нов начин на планиране и разчитане на Министерството на външната търговия с бюджета на държавата заемите намаляха, независимо от увеличението на стокообмена с чужбина. Това се отрази върху размера на
кредитите през 1964 година, които на 31.ХII. съставляват 65,4% от сумата на ползуваните кредити през 1963 година при осъществен прираст по стокообмена с чужбина от 5,4%, което преценяваме като положително явление.

6. Просрочени заеми и просрочени документи
Просрочените заеми в края на 1964 г. възлизат на 129,2 млн. лева и превишават планирания размер с 27,7 млн. лв. Спрямо 30.IХ.1964 година те нарастват с 13,3 млн. лв., а спрямо края на
1963 година – намаляват с 47,6 млн. лева. Просрочените платежни документи в края на годината
възлизат на 5,9 млн. лева или са в по-малко спрямо 30.IХ. с 5,6 млн. лева и спрямо края на 1963
година – с 19,2 млн. лева, или общо просрочената задлъжнялост на предприятията в края на 1964
година се е увеличила спрямо 30.IХ. с. г. със 7,6 млн. лева, а е намаляла спрямо края на 1963 г. с
66,8 млн. лева.
Причините за финансовите затруднения на предприятията са известни на Централното управление, затова на тях няма да се спираме. Вместо това ще разгледаме развитието на просрочената задлъжнялост през последните шест години, като се спрем на някои очертали се тенденции.
Преди всичко трябва да отбележим, че средномесечните остатъци на просрочените заеми и
на просрочените платежни документи в предприятията, кредитирани от банката през периода
1959-1964 г., въпреки колебанията през отделните години, показват тенденция на непрекъснато
нарастване. Ако приемем средномесечните остатъци за 1959 г. за 100, просрочената задлъжнялост
нараства за 1961 г. на 124, 1962 г. – 137, 1963 г. – 165 и 1964 г. – 145. (През 1960 г. същата нараства на 180, което се яви в резултат на изменяне начина на кредитиране на вътрешната търговия).
Намалението на просрочията през 1964 г. с 20 пункта е главно за сметка на просрочените платежни документи, които вследствие на въведената ускорена форма на разплащане намаляха от 31,1
млн. лв. за 1963 г. на 18,1 млн. лв. за 1964 г., а остатъците в края на годината – съответно от 25,1
млн. лева на 5,9 млн. лева.
Просрочията са главно в промишлеността и заемат за 1964 г. 49,4% от цялата просрочена
задлъжнялост в банката (по средномесечни остатъци), следвани от външната търговия – 20,5%,
вътрешната търговия – 20,0%, селското стопанство – 4,5%, материално-техническото снабдяване – 3,8% и други отрасли 1,8%. Характерно е, че 85,3% от общата сума на просрочията са в дър-
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жавния сектор, а 14,7% – в кооперативния сектор.
Средномесечните остатъци на просрочената задлъжнялост в промишлеността по години
показват ясно очертана тенденция на нарастване. Ако приемем просрочията през 1959 г. за 100,
същите нарастват за 1960 г. на 109, 1961 г. – 118, 1962 г. – 107, 1963 г. – 124 и 1964 г. – 130. Почти същата тенденция показват и остатъците в края на годината: 1959 г. – 100, 1960 г. – 113,
1961 г. – 153, 1962 г. – 70, 1963 г. – 170, 1964 г. – 161. При това 96,9% от просрочията в промишлеността са в държавния сектор и само 3,1% – в кооперативния. Главни носители на просрочията
в промишлеността са отраслите: машиностроене и металообработване – 32,6% (от всички просрочия в промишлеността в края на 1964 г.), черна металургия – 12,3%, хранително-вкусова промишленост – 9,8%, промкомбинати – 6,7%, целулозно-книжна промишленост – 6,1%, дърводобив и
дървообработване – 5,5%, производство на строителни материали – 5,4% и др.
Просрочените заеми във външната търговия (просрочените платежни документи не оказват
никакво влияние – размерът им се движи от 0 до 43 хил. лв.) за разглеждания период показват голямо увеличение. Средномесечните им остатъци от 4,1 млн. лв. за 1959 г. нарастват за 1961 г. на
9,4 млн. лв., за 1962 г. – на 36,3 млн. лв., 1963 г. – 46,2 млн. лв., а през 1964 г. намаляват на 28,9
млн. лв., като относителният им дял в общата сума на просрочията се изменя от 4,2% за 1959 г. на
28,8% за 1963 г. и 20,5% за 1964 г.
Просрочията във вътрешната търговия, въпреки отклоненията през отделните години, показват тенденция на задържане както по отношение на абсолютната им сума, така и на относителния им дял. От 18,7 млн. лв. за 1959 г. средномесечните им остатъци нарастват през 1961 г. на 28,4
млн. лв., на което ниво се задържат до 1964 г., а относителният им дял в общата сума на просрочията в банката през 1964 г. се запазва почти на нивото от 1959 г. (от 19,2% за 1959 г. нараства на
20,0% за 1964 г.).
В развитието на просрочената задлъжнялост в селското стопанство ясно е изразена тенденция на намаляване на просрочията както в абсолютна сума, така и в относителното им тегло. Средномесечните остатъци на просрочията от 10,3 млн. лв. за 1959 г. нарастват за 1960 г. на 19,6 млн.
лв., след което намаляват и достигат за 1964 г. 6,4 млн. лв. Съответно намалява и относителният
им дял в общата сума на просрочията в банката – от 10,6% за 1959 г. и 11,2% за 1960 г. на 4,5%
за 1964 г. Характерно е обаче, че просрочията в ДЗС нарастват от 1,0 млн. лв. за 1959 г. на 2,0
млн. лв. за 1964 г., докато в ТКЗС те намаляват, а именно – 1959 г. – 9,3 млн. лв., 1960 г. – 18,1
млн. лв. и 1964 г. – 4,3 млн. лв.
Тенденция за намаляване показват и просрочията в материално-техническото снабдяване.
Средномесечните остатъци от 8,8 млн. лв. за 1959 г. намаляват на 5,3 млн. лв. за 1964 г., а относителният им дял съответно намалява от 9,0% на 3,8%.
Развитието на просрочията в отраслите на народното стопанство и по-конкретно техният
размер през 1964 г. следва да се разгледа във връзка с действието на 5-то постановление на МС от
11.II.1964 г. С това постановление се въведе ускорената форма на разплащания, с което се целеше
да се разкъса веригата на взаимната задлъжнялост между предприятията, с което се отстраняваше
една от съществените причини за просрочията в предприятията. С постановлението се разреши на
банката да кредитира предприятията за свръхплановите и излишните стоково-материални ценности, образувани поради недостатъци в тяхната работа. Разреши се да бъдат кредитирани предприятията за временния недостиг от собствени оборотни средства. Всичко това следваше да доведе до
чувствително намаление на просрочията. Действително просрочията през 1964 г. намаляха, но
техният размер е все още много голям. Като се има пред вид всичко това, смятаме, че е необходимо да се изяснят причините за просрочията в предприятията при действието на 5-то постановление
на МС. Следва да се изясни и въпроса защо просрочията в промишлеността заемат такъв голям
дял и продължават да растат, а в селското стопанство и материално-техническото снабдяване намаляват.

II. ИЗТОЧНИЦИ ПО КРЕДИТНИЯ ПЛАН
По източниците, за сметка на които се осъществява краткосрочното кредитиране на народното стопанство, също се явиха съществени отклонения от плана. Над плана са остатъците по разплащателните и текущите сметки, по сметките на бюджета и на банковите институти. Същевременно под плана са остатъците по групата „Други пасиви“.
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Най-голямо е отклонението по сметката на Българска инвестиционна банка – 77,9 милиона
лева, което се дължи на преведените през м. януари т.г. от републиканския бюджет 75 милиона лева по плана за капиталните вложения за 1964 година.
Превишението на остатъците по „Текущите сметки“ е главно по сметките на ТКЗС и до голяма степен се дължи на преизпълнение на плана за изкупуването на тютюните.
Значително над плана са и остатъците по сметките на бюджетите. Превишението от 45,1
милиона лева е резултат на преизпълнението на плана за приходите с 0,6% и на осъществяване на
икономии в разходите по републиканския бюджет с 0,9%.
Остатъците по сметките от групата „Други пасиви“ са под планирания размер със 119 милиона лева. По данни на Министерството на финансите, взети при съставянето на кредитния план,
остатъкът между ценовите разлики и плановите загуби във връзка с прилагане на салдовия начин
на планиране и разчитане на Министерството на външната търговия с бюджета на държавата
следваше да бъде 108 милиона лева, а в края на 1964 година същият възлезе на 13 милиона лена,
на което се дължи главно явилото се отклонение.
В развитието на източниците по кредитния план през периоди 1959-1964 г. също се очерта
бързо нарастване на остатъците по сметките от групата „Други пасиви“, които от 248,9 млн. лв. в
края на 1959 г. нарастват на 725,5 млн. лв. в края на 1964 г. или близо три пъти (291,5%), а относителният им дял в общата сума на източниците се увеличава от 17,3% за 1959 г. на 33,2% за
1964 г. От сметките в тази група най-бързо нарастват остатъците на поверителните сметки, които
от 205,7 млн. лв. в края на 1959 г. се увеличават на 653,0 млн. лв. в края на 1964 г. или с 447,3 млн.
лв. (317,5%).
Бързо нарастват и остатъците по сметките на банковите институти. От 330,3 млн. лв. в края
на 1959 г. те се увеличават на 563,8 млн. лв. през 1964 г. или с 233,5 млн. лв. Характерно за тази
група източници е, че остатъците по сметките на БИБ от 161,9 млн. лв. в края на 1959 г. и 192,5
млн. лв. в края на 1960 г., през 1964 г. намаляват на 157,8 млн. лв. В същото време остатъците на
ДСК от 139,3 млн. лв. в края на 1959 г. нарастват през 1964 г. на 374,5 млн. лв. или с 235,2 млн.
лв. (268,8%). Увеличение показват и остатъците по текущите сметки и по-конкретно текущите
сметки на ТКЗС. От 60,3 млн. лв. в края на 1959 г., през 1964 г. те нарастват на 205,0 млн. лв. Поради сезонния характер на селскостопанското производство и кредитирането на ТКЗС по единна
заемна сметка, остатъците по тази сметка през годината са минимални, а образуваните в края на
годината натрупвания остават в банката до извършването на разплащанията с кооператорите.
Съществени изменения са настъпили и в сметките на бюджета, по-точно по остатъците на
републиканския бюджет от минали години. От 42,4 млн. лв. в края на 1959 г. те намаляват на 10,0
млн. лв. през 1964 г. и заемат 0,5% от всички краткосрочни източници на банката. Подобно е положението и по сметката „Преоценка на паричната реформа 1952 г.“. От 235,6 млн. лв. през
1959 г. те намаляват през 1962 г. на 111,5 млн. лв., на което ниво остават и през 1964 година.
На останалите източници за краткосрочно кредитиране, било поради малките изменения, които са настъпили през разглеждания период, или поради малкия размер на сумите, не се спираме.
От казаното до тук е явно, че увеличението на кредитите в предприятията, кредитирани от
БНБ и БВБ за периода 1959–1964 г. в размер на 742,8 млн. лв. по остатъци в края на годината и
692,4 млн. лв. по средномесечни остатъци е осъществено изцяло за сметка на нарастването на остатъците на поверителните сметки с 447,3 млн. лв. и на остатъците по сметката на ДСК с 235,2
млн. лв. Като се вземе пред вид, че по своята същност тези източници имат нестабилен характер (с
изключение на частта от влоговете, резултат на действителна спестовност) от една страна и от
друга, че нарастването на заемите е за сметка главно на просрочените заеми (през 1959 година
средномесечните им остатъци общо за всички предприятия са нараснали на 202,7%, а редовните –
на 143,3%), на заемите по оборота и стокооборота, както и на заемите в селското стопанство и
външната търговия, които имат по-постоянен характер и изискват трайни източници, настъпилите изменения в структурата на източниците за краткосрочни кредити следва да се преценят като
неблагоприятно явление в нашето развитие.
За да се спре по-нататъшното влошаване на структурата на ресурсите по кредитния план на
банката, необходимо е според нас, да се наблюдава по-отблизо развитието на кредитите в отделните отрасли на народното стопанство, като не се допусне кредитите да нарастват по-бързо от
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растежа на стопанската им дейност и от собствените им оборотни средства.
Във връзка с изнесеното в доклада и за подобряване на работата по съставянето и изпълнението на кредитния план на банката, предлагаме:
1. Да се организира в Централното управление и в банковите клонове наблюдение на състоянието на оборотните средства и източниците, за сметка на които те се формират. За целта Планово-икономическо управление да направи пред Централното управление до 30 юни т.г. предложения за формите на наблюдения, източниците от които ще се набират данните и как те ще се използуват.
2. Управление „Кредитиране и контрол на селското стопанство“ да проучи причините за бързото нарастване на кредитите в селското стопанство през последните пет години и до 30 юни т.г.
направи предложения пред Централното управление за по-ефективното използуване на кредита.
3. Планово-икономическо управление съвместно с кредитните управления и БВБ да проучи състоянието на просрочената задлъжнялост на предприятията, контролирани от БНБ и БВБ и
до 30.IХ.1965 г. предложи на Централното управление мероприятия за подобряване работата на
банките с предприятията, които системно допускат просрочия в плащанията си.
Началник управление:
проф. Л. Ралчев
[Върху документа – надпис:]
Да се прочете от др. др. Нешо Царевски, Г. Димов, Т. Тотев, Кр. Бакалов, Ангел Чикичев, Петър
Попов, Ал. Велков, Кр. Попов и ми дадат бележките си
Срок 10 дни
18.3.1965 г.
К. Несторов

ЦДА, ф. 132, оп. 27, а.е. 1, л. 195–197, 213–227. Оригинал. Машинопис.
* Докладът е приет от УС на БНБ с Протокол № 27 от 30 април 1965 г.

№ 298
ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С ПРИЛОЖЕНА ИНФОРМАЦИЯ И С
РЕШЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА НОВАТА СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ И РЪКОВОДСТВО
В ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
София, 15 юни 1965 г.

ПРОТОКОЛ № 39
Заседание на
15 ю н и 1965 година
Заседават:
проф. Тотьо ТОТЕВ, Кръстьо БАКАЛОВ, Александър ВЕЛКОВ,
Кръстьо ПОПОВ
Отсъствуват: Кирил НЕСТОРОВ, Нешо ЦАРЕВСКИ, Георги ДИМОВ,
проф. Лазар РАЛЧЕВ
Присъствуват: М. Ганев от Профсъюза, Симеонова от МФ, Н. Гуговски,
Ж. Проданов, д-р К. Попов, П. Г. Попов, Ас. Велинов, Ст. Друмев, Б. Белчев
Заседанието се откри в
9 часа

Дневен ред:
1. Информация относно организацията на новата система на планиране и ръководство на
народното стопанство в системата на леката промишленост.
Докладва Кр. Попов.
[...]
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По точка 1. След станалите разисквания и направени предложения Централното управление взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Задължава управление „Кредитиране и контрол на промишлеността и транспорта“, Планово-икономическо управление и управление „Кредитиране и контрол на търговията“, на основата на данните, изнесени в информацията, да направят допълнителни проучвания, като включат и
предприятията от търговията, относно:
– нарастването на банковите кредити при предприятията, работещи по новата система на
планиране и ръководство на народното стопанство.
Срок – 5.VIII.1965 г.
2. Задължава управление „Планово-икономическо“, „Кредитиране и контрол на промишлеността и транспорта“ и „Кредитиране и контрол на търговията“ да изготвят информация за резултатите от приложението на новата система на планиране и ръководство на народното стопанство.
Срок – 5.VIII.1965 г.
[...]
София, 15 юни 1965 г.
за ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: проф. Т. Тотев
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: Л. Момекова
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря КИРИЛ НЕСТОРОВ
Т У К

ИНФОРМАЦИЯ
от КРЪСТЮ ПОПОВ, началник управление „Кредитиране и контрол на
промишлеността и транспорта“
Относно:

организацията на новата система на планиране и ръководство на
народното стопанство в системата на леката промишленост

Другарю Председател,
В изпълнение на постановление № 10 на Министерския съвет от 16 февруари 1965 г. за
разширяване прилагането на новата система на планиране и ръководство на народното стопанство, към експериментирането на новата система преминаха от 1.IV. т.г. и всички предприятия от
системата на Комитета по леката промишленост, без ДСП „Текстилни влакна“, ДИП „Изида“ и
стъкларския завод в гр. Плевен.
До тази дата новата система бе приложена за експериментиране от 1.IV.1964 г. само в отделни предприятия от различни отрасли на Комитета по леката промишленост, а именно: памукопредачното предприятие „Ернст Телман“ – София, памукотекстилния комбинат „Първи май“ – Варна, обединеното трикотажно предприятие „Пролетарий“ – София, шивашкото предприятие „Витоша“ – София, обединените обувни заводи „9-ти септември“ – София, обединените кожарски
предприятия „Димитър Благоев“ – Русе и стъкларския завод „Дружба“ – Пловдив.
В подготовката по разширяване експериментирането на новата система в предприятията
към Комитета по леката промишленост бе използуван широко и опита от едногодишната работа
по тази система на горните предприятия. В Комитета бе изградена централна комисия и работни
групи за провеждане на подготовката и оказване помощ на предприятията, разработени бяха проектоправилници и наредби, около 40 сътрудници на Комитета бяха командировани в предприятията за оказване на място помощ при разработването на устройствените правилници и вътрешните
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наредби по организацията на работната заплата и по трансформирането на утвърдените за 1965 г.
планове.
При трансформирането обаче на утвърдения за 1965 г. план, бяха срещнати сериозни затруднения и необвръзки по плана за труда, себестойността и финансовия план, което наложи Министерският съвет да извърши частични корекции по тях, без обаче да се отстранят всички необвръзки. Окончателните разчети по трансформираните финансови планове на предприятията за 9месечието на 1965 г. бяха изготвени и изпратени на последните едва на 26.V.1965 г.
Понастоящем предприятията работят по разпределението на показателите по финансовия
план по тримесечия и ще ги изпратят обратно на Комитета до 10 юни т.г.
През този период Управлението ни следеше за състоянието на предприятията и подготовката им за преминаването на новата система на планиране и ръководство и в съответствие с получените данни и сигнали извърши проучвания на място или чрез банковите клонове в онези от тях,
чието финансово и организационно състояние според нас налагаше това. Проучвания бяха извършени и в Комитета по леката промишленост.
Поради това, че предприятията все още нямат окончателно утвърдени финансови планове,
закъсняха с представянето на балансите, а оттам и с извършването на проверката на обезпечението, за изготвянето на информацията не можаха да се използуват обобщени данни в национален
мащаб.
Въпреки това обаче извършените наблюдения, проучвания и проверки разкриха някои сериозни слабости и неблагоприятни тенденции в работата по подготовката и преминаването на
предприятията от леката промишленост по новата система на планиране и ръководство, както и
във финансовото и организационно състояние на отделни предприятия.
1. От анализа на последния вариант на финансовия план на Комитета по леката промишленост за предприятията, работещи по новата система за 9-месечието на 1965 г., утвърден и спуснат
на предприятията преди няколко дни, се установи, че предвидените във фонд „Разширение и техническо усъвършенствуване“ средства за попълване на собствени оборотни средства са далеч недостатъчни, за да покрият планирания приръст от собствени оборотни средства, като недостигът
за тази цел според финансовия план следва да се попълни от банкови заеми. До края на годината
погасяване на тези заеми не се предвижда.
Така, съгласно финансовия план, приръстът на собствените оборотни средства общо в размер на 4.017 х. лв. ще се попълни:
а) от фонд „Разширение и техническо усъвършенствуване“ ................ 1.684 х. лв.
б) от банков заем ..................................................................................... 2.333 х. лв.
–––––––––––
Всичко:
4.017 х. лв.
=============
По-съществените направления на средствата на фонда „РТУ“ са:
а) за попълване на собствени оборотни средства ................................. 1.684 х. лв.
б) за основен ремонт на производствените основни средства ........... 11.033 х. лв.
в) за лимитни капитални вложения ....................................................... 13.683 х. лв.
г) за извънлимитни капитални вложения .............................................
743 х. лв.
д) за погасяване банкови заеми за основни средства .........................
3.079 х. лв.
В раздела „Банкови заеми“ на приходната част на финансовия план е предвидено с банкови средства да се покрият следните:
Разходи:
а) за лимитни капитални вложения ...................................................... 13.246 х. лв.
б) за извънлимитни капитални вложения .............................................
153 х. лв.
в) за попълване оборотни средства за производствена дейност ........
2.333 х. лв.
––––––––––Всичко: 15.732 х. лв.
============
Считам, че банката не следва да приема такова изграждане на финансов план и план-сметка за фонд „РТУ“, което предвижда попълване на приръста от собствени оборотни средства за
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сметка на банкови заеми, още повече, че както по финансовия план, така и по план-сметката за
фонда „РТУ“ не се предвиждат средства за издължаване на тези заеми.
Намирам, че е необходимо банката да уведоми Комитета по леката промишленост за това
свое становище и да изиска от Комитета в срок до 20 юни т.г. да внесе необходимите корекции
във финансовия план и план-сметката за фонда „РТУ“, с предупреждение, че в противен случай
банката ще счита финансовите планове на предприятията за нереални и не ще попълва с банков заем недостига от собствени оборотни средства до техния планов размер, което неминуемо ще доведе до финансови затруднения на предприятията.
Управлението ни нареди на банковите клонове, кредитиращи предприятия от системата на
Комитета по леката промишленост, в срок до 10 юни т.г. да донесат в Управлението за различията между предприятията и банковите клонове относно плановия размер на собствените оборотни
средства, определен на база на изпратените им финансови планове, с оглед Управлението да разполага с конкретни данни във връзка с разглеждането и решаването на въпроса с Комитета по леката промишленост.
2. Предприятията от текстилната промишленост години наред изпитваха сериозни затруднения поради неосигуряване достатъчно собствени оборотни средства за покриване на технологически необходимите им запаси от някои основни материали, заложени по плановете им за материално-техническото снабдяване. Този въпрос също не беше уреден при преминаването на текстилните предприятия по новата система на планиране и ръководство, което изостря още повече проблема за попълване плановия размер на собствените им оборотни средства. Във връзка с това следва да се има пред вид, че при изграждане на баланса за памука за 1965 г. Държавният комитет за
планиране залага необходим запас за края на същата година за 41 дни. От друга страна, финансовите нормативи на текстилните предприятия за основни и спомагателни материали, където се отчита памукът, са определени на база средно 15-20 дни.
При изграждане на баланса за вълната Държавният комитет за планиране е заложил за края
на 1965 г. необходим запас за 125 дни, а финансовите нормативи на предприятията са определени
на база 22-25 дни.
Подобно е положението и с нормативите за някои синтетични материали.
Поради изтъкнатото необвързване на необходимите запаси от памук, вълна и др., взети под
внимание при изграждането на плановете на предприятията за материално-техническо снабдяване,
с определените за тези материали финансови нормативи, наличностите не се свеждат през течение
на годината в границите на определените за тях финансови нормативи, поради което се явява непрекъсната нужда от банкови заеми.
Сега, когато определянето на плановия размер на собствените оборотни средства (норматива), е предоставено на предприятията, последните се стремят да определят този размер в съответствие с технологически необходимите им запаси, което обаче от своя страна изисква и съответното им покриване със собствени оборотни средства.
На 12.V. т.г. Управлението ни наново постави пред Комитета на леката промишленост въпроса за осигуряване на съответствие между необходимите запаси от памук, вълна и целволе и определените за тази цел собствени оборотни средства.
3. По-голяма част от предприятията от леката промишленост произвеждат и продукция за
износ. Преминаването на тези предприятия по новата система на планиране и ръководство завари
същите с големи количества недоговорени и неспесифицирани артикули с износните предприятия.
Така, към 31.III. т.г. само „Разноизнос“ и „Индустриалимпорт“ не бяха договорили и спесифицирали с предприятията от леката промишленост:
– 251 х. м. вълнени тъкани, 750 х. бр. трикотаж;
– 46.700 бр. кожени палта, 9.750 бр. кожухчета, 35 х. чифта кожени ръкавици и 101,5 хил.
чифта кожени обувки;
– 603,5 х. бр. домакински порцелан, 4,6 млн. бр. фаянсови плочки и 345 х. кв. м. плоско
стъкло;
– подобно е положението и с конфекцията, при която само с ДИП „България“ – Пловдив не
бяха договорени и специфицирани 110 хил. броя копринени шлифери и якета, а с ДИП „Малчика“ – София – 511 х. м. копринени тъкани.
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Това говори за сериозна слабост от страна на Комитета по изпълнение на задачата да обезпечи нормални условия за преминаването на предприятията по новата система, тъй като едно от
условията за изграждането на техните производствено-финансови планове е наличието на сключени договори за пласмента на продукцията им.
4. В редица предприятия от системата на Комитета по леката промишленост са натрупани
големи количества ненужни за изпълнението на производствения план материали и готова продукция с неосигурен пласмент, които ангажират значителни оборотни средства и отежняват финансовото им състояние.
Натрупването на ненужни за изпълнението на плана материали при някои предприятия е
последица и от централното им снабдяване от Комитета по леката промишленост. Такъв е случаят с доставените още през 1964 г. на вълнено-текстилните предприятия около 90 тона хлориново
влакно, каквото отделно беше разпратено и на памукотекстилните и трикотажните предприятия.
От сведенията, които събрахме, се установи, че Комитетът по леката промишленост все още не е
установил сполучлива технология за влагане на хлориновото влакно в производството и че направените от предприятията опити в тази насока са излезли несполучливи.
Значителни оборотни средства на предприятията са ангажирани и във вземанията от нередовни купувачи и други.
Всички тези натрупвания от материали, незавършено производство и готова продукция,
както и вземанията, банката не приема за кредитиране.
От извършената проверка на обезпечението на предприятията от леката промишленост в
гр. София на брой 12 за положение към 30.IV. т.г. се установи, че едно предприятие има излишък
от обезпечение, едно – кредитно салдо по специалната заемна сметка, а 10 предприятия имат недостиг от обезпечение на обща сума 2.546 х. лв. Главните причини за установения недостиг от
обезпечение са следните:
Изключени от кредитиране производствени запаси, други материали и готова продукция на
сума ..........................................................................................
1.048 х. лева
– неприети за кредитиране вземания от
нередовни купувачи и други вземания на сума ............................................... 1.014 х. лева
– свръхпланови остатъци от некредитуеми ценности на сума ...........
135 х. лева
– неприети за кредитиране неоформени пратки на сума ....................
147 х. лева
и др.
Не по-добри са резултатите от извършената проверка на обезпечението и при някои предприятия в другите градове. Така при ДВТК „Георги Димитров“ – Сливен е разкрит недостиг от
обезпечение в размер на 1.419 х. лв., а при ДИП „Осми март“, същия град – 366 х. лева. При 8
предприятия на леката промишленост, кредитирани от банковия клон в Габрово, недостигът от
обезпечение възлиза на 1.754 х. лева.
5. Измежду предприятията на леката промишленост, които от 1.IV т.г. преминаха на новата система на планиране и ръководство, има и такива, чието организационно и финансово състояние е толкова тежко, че застрашава да дискредитира и провали експериментирането на новата система при тях с всичките произтичащи от това икономически и политически последици за техните
работни колективи. Такива са: ДИП „Тунджа“ – Ямбол, ДИП „Д. Благоев“ – Казанлък, ДИП „Лудогорски порцелан“ – Разград и ДИП „Рилски лен“ – Самоков.
Към 30.IV. т.г. просрочените заеми на ДИП „Тунджа“ – Ямбол възлизаха на 1.441 х. лв., а
към 25.V. т.г. нараснаха на 2.076 х. лв. Необезпеченият просрочен заем на предприятието от 1.400
х. лв. превишава фактическия размер на собствените оборотни средства за кредитуемите стоковоматериални ценности. Основните причини за финансовото затруднение на предприятието са следните:
В резултат на късно комплектуване и пускане в експлоатация на допълнителни производствени мощности, на липса на някои суровини, бои, химикали и резервни части, на неусвоена технология в апретурата и бояджийната на неосигуряване с пара и др., предприятието през I-то тримесечие т.г. не изпълни показателите по производствения и финансовия планове и реализира 409
х. лв. загуба, при планирана печалба 125 х. лв. Само по тези причини предприятието премина на
1.IV.1965 г. по новата система с 611 х. лв. собствени оборотни средства по-малко от плановия им
размер за тази дата.
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Както през I-то, така и през текущото тримесечие, предприятието не изпълнява плана за себестойността и за качеството. Произвежданата лошокачествена продукция се отказва от купувачите
и залежава. По тази причина към 30.IV. т.г. наднормативните натрупвания от готова продукция възлиза на 274 х. лв., голямата част от която е некачествена и съдържа допълнителна скрита загуба.
Наднормативните натрупвания от бои, химикали, прежди и др. са над 400 х. лв., а тези от
незавършено производство – 236 х. лв.
Не е кредитиран със заем за планов запас около 600 тона памук, тъй като отчетността на
предприятието не е в ред, поради което същото не може да представи в банката необходимите за
целта книжа.
По сигнали на банката, преди няколко дни предприятието бе обследвано от представители
на Комитета по леката промишленост, Държавния комитет за планиране, Министерството на финансите и др. Обследването още не е приключило.
Организационното и финансово положение на ДВТК „Д. Благоев“ – Казанлък и ДИП „Рилски лен“ – Самоков, както и причините за това са подобни на тези при ДИП „Тунджа“ – Ямбол.
Лошо е финансовото състояние и на ДИП „Лудогорски порцелан“ – Разград.
х
х
х
Като се имат предвид посочените слабости по подготовката и преминаването на предприятията от леката промишленост по новата система на планиране и ръководство, както и срещаните
затруднения от някои от тях, считам, че управлението следва и за в бъдеще да следи за възникващите въпроси и слабости както по състоянието на оборотните им средства, така и по обвързаността на плановете и осигуряването пласмента на произвежданата от тях продукция и да взима конкретни мерки за решаването на въпросите и отстраняването на слабостите.
София,

май 1965 г.

Н-к управление: Кр. Попов

[Върху документа – надпис:]
Да се включи за разглеждане от Центр[алното] у[правле]ние на следващото заседание.
8.VI.1965 г.
К. Несторов

ЦДА, ф. 132, оп. 27, а.е. 1, л. 389–390, 392–399. Оригинал. Машинопис.

№ 299
ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКАТА НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА ПОЛЗВАНИТЕ ОТ
ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БАНКОВИ ЗАЕМИ КЪМ 30 АПРИЛ 1965 Г. И ЗА
ИЗГОТВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА БАНКОВИТЕ ЗАЕМИ И
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА КЪМ 30 ЮНИ 1965 Г.
София, 13 юли 1965 г.

ПРОТОКОЛ № 43
Заседание на 13 юли 1965 година
Заседават: Кирил НЕСТОРОВ, Георги ДИМОВ, проф. Тотьо ТОТЕВ, проф. Лазар РАЛЧЕВ, Кръстьо БАКАЛОВ, Александър ВЕЛКОВ, Кръстьо ПОПОВ, Нейчо ГУГОВСКИ
Отсъствуват: Нешо ЦАРЕВСКИ
Присъствуват: А. Хараланов от МФ, Ж. Проданов, Ст. Друмев, А. Вескова, д-р К. Попов,
Б. Белчев, инж. В. Цанков, Ст. Станев – управител на БНБ – Ловеч, Цв. Банчев Лалев – управител на БНБ – Луковит, К. Панчев – ст. инспектор-инструктор от БНБ – Ловеч и Й. Миков – ст.
инспектор по кредита от БНБ – Луковит
Заседанието се откри в 9 часа
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Дневен ред:
[...]
2. Информация относно резултатите от проверка обезпечеността на банковите заеми, ползувани от промишлените предприятия към 30 април 1965 г. Докладва Кр. Попов.
[...]
По точки 2, 3 и 4. След направените изказвания и предложения Централното управление
взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Информациите: на Управление „Кредитиране и контрол на промишлеността и транспорта“ – относно резултатите от проверката на обезпечеността на банковите заеми, ползувани от промишлените предприятия към 30 април 1965 г., на Управление „Кредитиране и контрол на търговията“ – относно залежалите стоки и обездвижените вземания в търговията и на Управление „Кредитиране и контрол на селското стопанство“ – относно състоянието на някои производствени материали и готова продукция в предприятията от селското стопанство да бъдат разгледани със служителите от кредитните управления.
2. Да се изготви информация от началниците на управления: „Кредитиране и контрол на промишлеността и транспорта“ и „Кредитиране и контрол на търговията“ за положение към 30.VI.1965
г. относно обезпечението на банковите заеми и финансовото състояние на предприятията.
Срок – 5.VIII.1965 г.
3. На предстоящата среща с първия секретар на Градския комитет на БКП др. Владимир
Виденов и първите секретари на районните комитети на Партията в града и председателя на Градския народен съвет да се направи информация, въз основа на данните от трите доклада за състоянието на промишлените, търговските предприятия и селското стопанство в района на град София
по отношение недостатъците им от банкова гледна точка.
Също така на тази среща да се разгледа въпросът за помощта, която оказва Софийският
градски банков клон и районните банкови клонове както на ГК на Партията и районните партийни комитети от района на града, така и на Градския народен съвет.
На среща с Председателя на Комитета по леката промишленост да се изложат недостатъците и слабостите, които допускат предприятията към Комитета по леката промишленост.
Такива срещи да се състоят със секретарите на Градските комитети на БКП в градовете
Пловдив, Толбухин, Видин и Плевен.
[...]
София, 13 юли 1965 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: К. Несторов
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: Л. Момекова

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ДРУГАРЯ КИРИЛ НЕСТОРОВ
ТУК

ИНФОРМАЦИЯ
от КРЪСТЮ ПОПОВ,
Нач. управление „Кредитиране и контрол на промишлеността и транспорта“
ОТНОСНО: Резултатите от проверка обезпечеността на банковите заеми,
ползувани от промишлените предприятия към 30 април 1965 г.
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Другарю председател,
От 1 април т.г. влезе в сила новата Инструкция № 14 за кредитиране на промишлените
предприятия, по която по-голямата част от промишлените предприятия в страната се кредитират
по специална заемна сметка, без разплащателна сметка. Основен момент за уточняване на кредитните отношения между предприятията и банката по новата инструкция е проверката на обезпечението. Именно за това и поради необходимостта от установяване на реално обезпечение на банковите заеми, управлението ни обърна особено внимание на този въпрос. За целта се проведоха курсове по приложението на новите инструкции и служители от управлението ни посетиха през месеците април и май т.г. всички окръжни и районни банкови клонове. При посещенията си те дадоха
на инспекторите по кредита конкретни и практически указания по работата относно проверяване
обезпечението на заемите. С това се допринесе за уеднаквяване на работата по установяване на
обезпечението и се оказа помощ на банковите клонове за правилно приложение на новите инструкции по кредитирането.

I. РАЗКРИТА НЕОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА БАНКОВИТЕ ЗАЕМИ
За да се получи по-пълна представа за състоянието на обезпечеността на банковите заеми,
управлението ни проучи причините за установения към 30 април т.г. недостиг от обезпечение на
заемите.
Извършването на такова проучване се налага още повече и от обстоятелството, че сега при
проверка на обезпечението се вземат под внимание почти всички чужди средства и с тях се намалява наличното стоково-материално обезпечение. Това дава възможност да се въздействува поефикасно върху предприятията за постигане на по-правилна организация на оборотните средства
и използуването им по предназначение.
При извършената към 30 април т.г. проверка на обезпечението, банковите клонове са установили, че необезпечеността на заемите се дължи на следните по-характерни причини:
№ по
ред

Причини

1.

Изключени от кредитиране:
а) производствени запаси и други материали ......................
б) незавършено производство ..........
в) готова продукция .......................
г) свръхнормативен остатък от некредитуеми ценности .......

2.

Общо за страната
сума в хил. лв.
%

Всичко ......
Неприети за кредитиране вземания:
а) нередовни неоформени пратки ......
б) нередовни платежни документи ...
в) нередовни купувачи ..................
г) доставчици по аванси ...............
д) други вземания ........................

Всичко неприети за кредитиране вземания .......................
3.

Направени отчисления от печалбата в повече:
а) в бюджета .............................
б) във фондовете ........................

4.

Всичко отчисления в повече ........
Невъзстановена загуба .................

5.

Всички останали ..........................
Общо .......

В т.ч. за София
сума в хил. лв.

%

14.348
6.047
2.951
1.580
5.456
1.404
10.375
2.712
——————————————————————————————
33.130
34,97
11.743
35,44
1.389
449
1.294
187
10.712
4.904
1.488
382
13.436
3.230
——————————————————————————————
28.319
30,00
9.152
32,47
4.584
393
1.327
230
——————————————————————————————
5.911
6,24
623
10,55
2.362
3,54
41
1,79
——————————————————————————————
69.722
74,75
21.589
30,90
25.010
25,25
4.167
16,60
——————————————————————————————
94.732
100,00
25.756
27,18
======================================================
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Чрез новия начин за проверка на обезпечението към 30 април т.г. се разкри сравнително
по-голям недостиг от обезпечение. Така, докато недостигът от обезпечение през 1964 год. се е
движил средно около 3% спрямо общата сума на всички редовни банкови заеми, към 30 април т.г.
недостигът нараства на 10%.
Събраните данни от клоновете показват, че недостигът от обезпечение е в размер на 94,7
милиона лв. Към същата дата предприятията ползуват някои източници, необхващани от проверката на обезпечението, като: временна финансова помощ, други финансирания, свободни средства от поднормативни наличности от некредитуеми ценности, излишни оборотни средства за предприятията на старата система на планиране и др., които възлизат на около 22,5 милиона лв.
Посочените източници покриват една част от необезпечеността на заемите, поради което
фактически необезпечените банкови заеми към 30 април т.г. възлизат на около 72,2 милиона лв.
или съставляват 10% от общата сума на редовните заеми. Тези цифри са приблизителни, тъй като
до датата на изпращането на сведенията от банковите клонове, някои предприятия, работещи по
новата система, не са представили балансите си за м. април т.г.
Освен това, в горните данни не са включени трудово-производителните кооперации, промкомбинатите и някои други предприятия, които са кредитирани със заем за допълване на норматива.
От общо разкритата необезпеченост в размер на 94.732 хил. лева, на предприятията в района на гр. София се пада 25.756 лв. или 27,18%.

II. ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ КРЕДИТИРАНЕ СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЦЕННОСТИ
Както е видно от посочените в таблицата данни, главната причина за необезпечеността на
банковите заеми са значителните наличности от ненужни на предприятията стоково-материални
ценности, които са залежали от дълго време и не отговарят на условията за кредитиране и свръхплановите остатъци от некредитуеми ценности, предимно малоценни и малотрайни предмети. Те
възлизат общо на 33.130 хил. лв. и представляват 34,87% от цялата сума на необезпечеността. За
отделни предприятия обаче относителният дял на изключените от кредитиране ценности спрямо
общата сума на необезпечеността на банковите заеми е много по-голям. Така например, при Завод
„ЕЛПРОМ“ – Варна, той е 85% за 566 хил. лв.; при Завод „ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ“ – Русе –
72,50% за 580 хил. лв.; при Ж. П. ЗАВОД – София – 83,66% за 2.514 хил. лв. и други.
[...]
В досегашната практика на банката проверката на обезпечението на банковите заеми до голяма степен имаше формален характер.
Бурното развитие на производителните сили след Априлския пленум и особено след приложението на новата система за планиране и ръководство на народното стопанство, наложиха да се
засили още повече оперативността на банковия контрол, да се конкретизират неговите задачи, да
се повиши резултатността на банковото въздействие.
В изпълнение на тези изисквания при кредитирането банката обхвана в своите контролни
действия значително по-голяма част от баланса на предприятието. Повиши се и значението на проверката на място.
В най-обобщен вид контролът на банката е насочен към постоянно и целенасочено въздействие за съставяне на обвързани стопанско-финансови планове, за най-ефективно използуване
на основните и оборотни средства, за укрепване на стопанската сметка, като се стигне до пълна
самоиздръжка на нашите социалистически предприятия. Последователно контролът на банката
трябва да започне от съставянето на стопанско-финансовите планове на предприятията и да завърши с отчитането и установяването на крайния резултат от стопанската дейност. Само при такава
последователност на банковите контролни действия е възможно да се постигне пълно банково
въздействие за най-ефективно използуване на производствените фондове в народното стопанство,
което е главна цел на банковия контрол.
Във връзка с повишените изисквания на банковия контрол е необходимо:
1. Да се засилят функциите на банковите контролни органи при съставяне на производствено-финансовите планове на промишлените предприятия. В това отношение е необходимо още при
съставяне на плановете да се проверява обвързаността на производствената програма с наличието на съответно сключени договори за обезпечаване на материално-техническото снабдяване и ре-
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ализацията на готовата продукция, да се гарантира реално планиране на оборотните средства, необходими за изпълнение на поставените производствени задачи, да се провери обвързаността на
план-схемата за разпределение на дохода в предприятията на новата система и финансовия план
на всички предприятия.
За целта, след съответен инструктаж, банковите контролни органи да бъдат насочени към
най-активно участие при съставянето на производствено-финансовите планове.
2. Тежкото финансово състояние на предприятията в София, изразено при проверката на
обезпечението на банковите заеми, налага да се вземат бързи мерки, тъй като около ј от промишлеността в страната се намира в столицата. За да се види тревожното положение на предприятията в София, е достатъчно да се посочи, че повече от 35% от изключените от кредитиране стоковоматериални ценности се намират в предприятията в София.
За да се създаде възможност за постоянно и оперативно въздействие върху предприятията
в София, е необходимо да се организира специално обслужване на Софийската промишленост.
Два софийски клона на банката да бъдат специализирани за обслужване на промишлените предприятия в София, които клонове да бъдат подчинени директно на управлението по кредитиране на
промишлеността и транспорта. По този въпрос Централното управление има решение и то трябва
да се проведе.
3. Тъй като банковите контролни органи вече констатират неправилно установяване на
крайния резултат от стопанската дейност, укриване на залежали и ненужни стоково-материални
ценности, с което се нанасят непоправими вреди на народното стопанство, необходимо е в оперативен порядък да се създадат отговорности за длъжностните лица, които извършват такива действия. Прилагането на част от санкциите под формата на глоба да се възложи на банката. По този
начин веднага при констатиране на нарушенията банката ще бъде в състояние да санкционира нарушителя.
За целта е необходимо да се внесе в Министерския съвет съответен документ, с който да се
конкретизират санкциите, които банката ще налага. Независимо от това, ще трябва да се приложи
като общо правило, изключване от премиране на лицата, които са извършили нарушенията и са
санкционирани от банката.
4. Да се продължи инструктажът на място в клоновете по реалното установяване обезпечението на банковите заеми, чрез системни проверки от инспекторите по кредита в самите предприятия. В тази насока е необходимо да се извърши още огромна работа, тъй като не всички ценности, които не могат да представляват реално обезпечение на заемите, са разкрити.
5. Едновременно с работата ни с клоновете, необходимо е да се засили икономическата и
контролна работа на служителите от управлението с новосъздадените държавни стопански обединения. Анализът на балансите на обединенията и конкретната работа с отделните предприятия в
състава на обединенията, носители на по-съществените недостатъци, разкрити при проверката на
обезпечението, трябва да стане постоянен метод на работа в управлението. Трябва да се отбележи,
че повишените изисквания, както по отношение проверката на обезпечението, така и по анализа
на балансите на обединенията не може да бъдат изпълнени с наличния персонал в управлението.
Понастоящем на всеки от служителите, занимаващи се с машиностроителните предприятия, са зачислени по две обединения, обхващащи общо по 40 предприятия. При това положение се явява
нужда от още 15 служители, като една част от тях бъдат главни специалисти.
6. Едновременно с по-нататъшната работа с клоновете за установяване на реалното обезпечение, да се посещават редовно всички банкови клонове (окръжни и районни), за да се следят резултатите от приложението на новия начин за проверка на обезпечението.
София,

юни 1965 год.
Н-К УПРАВЛЕНИЕ:
Кр. Попов

[Върху документа – надпис:]
др. Момекова
За заседание на центр. у-ние
1/VII.[1]965 г.

ЦДА, ф. 132, оп. 27, а.е. 2, л. 1–3, 5–7, 17–19. Оригинал. Машинопис.

310

Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г.

Част втора

№ 300
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ НАЧАЛНИКА НА УПРАВЛЕНИЕ „КРЕДИТИРАНЕ И
КОНТРОЛ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА И ТРАНСПОРТА“ ПРИ БНБ КРЪСТЬО ПОПОВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРИЛ НЕСТОРОВ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗПЛАЩАНЕТО НА СУМИ ОТ
СПЕЦИАЛНАТА ЗАЕМНА СМЕТКА НА ЗАВОДА ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
„КРЕМИКОВЦИ“ ПО НАРЕЖДАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЕТО НА ТРАЙНО ПРОСРОЧИЕ ПО ТАЗИ СМЕТКА И С
РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА*
София, 21 декември 1965 г.

УПРАВЛЕНИЕ „КРЕДИТИРАНЕ И КОНТРОЛ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА И ТРАНСПОРТА“
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря КИРИЛ НЕСТОРОВ
Т У К

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от КРЪСТЬО ПОПОВ, началник управление „Кредитиране и
контрол на промишлеността и транспорта“
Другарю Председател,
С постановление № 217 от 11.ХI.1961 г. относно ускоряване на строителството на МК
Кремиковци, строителната база към Единната строително-монтажна организация – Кремиковци се
обособява от 1.I.1962 г. в самостоятелно промишлено предприятие. През 1962 г. и 1963 г., а до голяма степен и през 1964 и 1965 г. производството на това предприятие е изцяло предназначено за
изграждането на МК Кремиковци.
На базата на производствената програма на завода за 1962 г. (около 10.240 хил. лв. по неизменни цени) Министерството на строежите е определило норматив на оборотни средства на завода в размер на 2.807 хил. лв., в това число собствени оборотни средства 2.156 хил. лв.
За снабдяването на завода със собствени оборотни средства, с 597-то разпореждане на Министерския съвет от 6.IV.1962 г. се „разрешава на БИБ, по изключение да предостави на Министерството на строежите от лимита на обекта „МК – Кремиковци“ – 2.156 хил. лева, които да се използуват за оборотни средства на завода за производство на строителни материали и конструкции
при Единната строително-монтажна организация – Кремиковци.
Както се вижда от текста на разпореждането, не става дума за бъдещо възстановяване на
сумата, нито за бъдещо намаляване на нейния размер. Напротив, вижда се, че за дейността на завода при дадена програма са необходими 2.156 хил. лв. собствени оборотни средства и те му се
предоставят изцяло.
Горната сума фактически е представлявала стойността на заварени в завода на 1.I.1962 г.
материали и готова продукция.
През 1963 година въпреки увеличаване обема на производството със 774 хил. лв., нормативът на завода е бил намален общо с 306 хил. лв., като нормативът на собствените оборотни средства е бил сведен от 2.156 хил. лв. на 1.213 хил. лв. При това трябва да се отбележи, че с всяка година производствената програма на завода се увеличава като от 10.240 хил. лв. за 1962 г. същата
нараства до 1965 г. на 13.974 хил. лв. или с около 3,8 млн. лв., а нормативът на собствените оборотни средства фактически е намален. За 1962 г. същият е бил 2.156 хил. лв., а за 1965 г. само
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1,755 хил. лв. или с 401 хил. лв. по-малко.
Поради това, че главният изпълнител на строежа на МК Кремиковци – Строително управление Кремиковци системно не изкупуваше своевременно поръчаната продукция от завода, в
складовете на същия постоянно се задържаха значителни свръхнормативни натрупвания, средно в
размер на 1 млн. лв.
Наред с това, със заповед № 2024 от 18.V.1964 г. на Министъра на строежите ЗСК „Кремиковци“ се задължава да организира склад за 1.000 т. бетонно желязо за покриване на спешно
възникнали, непредвидени нужди за строителството на МК Кремиковци, като за целта на завода се
осигурят 250 хил. лв. допълнителни собствени оборотни средства. Складът е образуван, наличностите в него почти винаги са се движели на стойност между 300 и 350 хил. лв. Сумата от 250 хил.
лв. обаче и досега не е предоставена на завода.
С оглед на всичко това Министерството на строежите и Министерството на финансите
през 1963 г. са се съгласили в разпореждане на завода да се остави сумата 1.013 хил. лв. за покриване на горната допълнителна нужда от оборотни средства.
Тази сума представлява остатъкът от предоставената на завода по силата на 597-то разпореждане сума от 2.156 хил. лв. след попълването на определения за 1963 г. норматив на собствени оборотни средства.
От тогава досега този остатък е намаляван само чрез прихващане на определени суми, които по силата на 524-то постановление относно възнаграждение за ускорено изграждане на МК
Кремиковци, комбинатът следва да одобрява на ЗСК Кремиковци. По този ред МК Кремиковци,
вместо да превежда на завода тези суми, ги прихваща и с тях намалява остатъка както следва: през
1964 г. – 58.958 лв., през 1965 г. до 30.ХI. 189.018 лв. или всичко 248.000 лв. По този начин към
30.ХI.1965 г. остатъкът се сведе на 765 хил. лв.
Тъй като постоянните финансови затруднения на завода в резултат на несвоевременното
вдигане на готовата продукция и на натрупваните наличности в горепосочения резервен склад на
Министерството към завода по начало са не по вина на завода, предоставената им сума от 1.013
хил. лв. има характер на временна финансова помощ и съгласно банковите инструкции същата може да се преведе само ако предприятието разполага със средства, т.е. ако не е в просрочие по банковите заеми.
Заводът обаче е почти в непрекъснато просрочие, поради което превеждането на въпросната сума фактически би станало за сметка на банков кредит и на съответно увеличаване на просрочената задлъжнялост на завода към банката.
В Софийския градски клон са депозирани платежно нареждане от Министерството на строежите и платежно искане от МК Кремиковци, които са приети от клона, но не са инкасирани поради това, че заводът е в непрекъснато дълбоко просрочие.
С писмо № V-1563 от т.м. Министерството на финансите настоява въпросната сума да се
инкасира от сметката на ЗСК „Кремиковци“ и се възстанови по лимита на обект „МК – Кремиковци“, тъй като била предвидена по плана за капиталните вложения за 1965 г. и е необходима за изплащане на изпълненото строителство.
От проверката, която извършихме в Българска инвестиционна банка, се установи, че лимитът на обект „МК – Кремиковци“ за 1965 г. е напълно усвоен и дори превишен с няколко милиона лева.
Като се има пред вид финансовото състояние на завода, така също и писмото на Министерството на финансите, предлагам Централното управление да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
Централното управление на банката след като установи, че ЗСК „Кремиковци“ е в непрекъснато дълбоко просрочие, че основните причини за това са поддържаните в завода големи наднормативни наличности от материали и готова продукция за нуждите на обект „МК – Кремиковци“, счита, че възстановяването по лимита на обекта на оставената в разположение на завода сума за покриване на горните наднормативни нужди фактически би станало за сметка на банков кредит чрез съответно увеличение на просрочената задлъжнялост на завода към банката, което е неправилно.
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При наличието обаче на становището на Министерството на финансите, изразено в писмо
№ V-1563 от т.м., Централното управление счита, че банката следва да изпълни нареждането на
Министерството като остатъкът от сумата, възлизащ към 30.ХI.1965 г. на 765 хил. лв., се инкасира от сметката на ЗСК „Кремиковци“ и се възстанови на обект „МК – Кремиковци“.
[- - -]
[- - -]
[- - -] София, 21 декември 1965 година
[- - -]
НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ: Кр. Попов
[- - -]
ЦДА, ф. 132, оп. 27, а.е. 3, л. 257–259, 268–271. Оригинал. Машинопис.
* Докладната записка е приета от УС на БНБ с Протокол № 73 от 21 декември 1965 г.

№ 301
ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ КИРИЛ НЕСТОРОВ ДО ЗАМЕСТНИКПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЖИВКО ЖИВКОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ
БНБ ДА УДЪРЖИ ОТ ФОНД „РАБОТНА ЗАПЛАТА“ НА ДЪРЖАВНОТО СТОПАНСКО
ОБЕДИНЕНИЕ „РОДОПА“ ЗА 1966 Г. ИЗПЛАТЕНОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОТЧЕТЕНАТА ОТ ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА 1965 Г. ПЕЧАЛБА ОТ
2 692 000 ЛЕВА ПОРАДИ УСТАНОВЕНАТА ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ОТ БАНКАТА
РЕВИЗИЯ ДЕЙСТВИТЕЛНА ЗАГУБА ОТ 12 000 000 ЛЕВА
София, 19 септември 1966 г.
Поверително
IХ-2114/19.IХ.[19]66 г.
До
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
другаря ЖИВКО ЖИВКОВ
Т у к

ЗАПИСКА
от КИРИЛ НЕСТОРОВ, председател на Българската народна банка
Относно:

уреждане неправилно полученото от ДСО „Родопа“
допълнително възнаграждение за 1965 година

Другарю Живков,
ДСО „Родопа“ – София отчете за първото шестмесечие на 1965 г. печалба 1555 хил. лева и
получи 128 хил. лева допълнително възнаграждение над начислените заплати по тарифни условия
и щатни таблици. За второто шестмесечие обединението отчете печалба 1137 хил. лева и предяви
искане за изплащане 127 хил. лева допълнително възнаграждение.
От предварителния анализ на финансовия резултат банката установи, че годишното приключване на обединението за 1965 г. е нереално и първоначално отказа изплащането на допълнителното възнаграждение за второто шестмесечие. Впоследствие обаче, пред вид на това, че ДСО
„Родопа“ бе във финансова ревизия и предстоеше да се види фактическото положение, допълнителното възнаграждение бе изплатено.
Ревизията установи, че за 1965 г. ДСО „Родопа“ вместо 2 692 хил. лева печалба е реализирало 12 млн. лева загуба.
Съгласно документите, уреждащи дейността на предприятията, преминали на новата система на ръководство на народното стопанство, възнагражденията на персонала при тези предприя-
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тия следва да бъдат в пряка зависимост от финансовите резултати.
При това положение Банката следва да удържи от фонда „Работна заплата“ за настоящата
година изплатеното за 1965 г. допълнително възнаграждение.
Като имаме пред вид обаче, че удържането на изплатените суми ще засегне целия персонал
на обединението и неминуемо ще последват много протести, изнасяме въпроса пред Вас с молба
да ни дадете указания по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. Несторов
София,
септември 1966 г.
ВГ/Написани 2 екз.
1 за адресанта
1 за службата
№ 292/19.IХ.1966 г.
ЦДА, ф. 132П, оп. 7, а.е. 6, л. 24–25. Оригинал. Машинопис.

№ 302
ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ДИМИТЪР ПОПОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ
КИРИЛ НЕСТОРОВ* ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ТОДОР ЖИВКОВ С
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА КРЕДИТНИЯ ПЛАН НА БНБ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА
КАПИТАЛНИТЕ ВЛОЖЕНИЯ ЗА 1967 Г.
София, 11 април 1967 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
КАБИНЕТ НА МИНИСТЪРА
Изх. № Х 353
11.IV.1967 г.
София
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
другаря Тодор ЖИВКОВ
Т У К

ДОКЛАД
от Димитър ПОПОВ, министър на финансите и
Кирил НЕСТОРОВ, председател на Българската народна банка
ЗА: утвърждаване на проекта на кредитния план на БНБ за
кредитиране на капиталните вложения за 1967 година
Другарю Председател,
Съгласно т.т. 4 и 15 от Постановление № 65 на Министерския съвет от 30 декември 1966 г.
за реорганизация на банковата система, представяме за утвърждаване от Министерския съвет проекта на кредитния план за кредитиране на капиталните вложения за 1967 година.
Проектът за кредитен план е съставен въз основа на държавния народностопански план и
бюджета за 1967 година, отчетните данни за изпълнението на плана и бюджета за 1966 година и
динамиката за развитие на кредитите през последните няколко години. Взети са под внимание също и други нормативни документи, отнасящи се до кредитирането на капиталните вложения.
Общата сума на кредитите по проекта на кредитния план за капиталните вложения за 1967
година предвиждаме да възлезе на 704 634 400 лева.
Кредитните вложения се насочват, както следва:

314

Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г.

Част втора

А. Заеми за лимитни капитални вложения
С плана за развитието на страната през 1967 година е утвърден обем на лимитните капитални вложения на предприятията и организациите, работещи по новата система на ръководство
на народното стопанство
в размер на ............................................................. 478 580 700 лв.
Този обем лимитни капитални вложения е предвиден да се финансира от следните източници:
– републикански бюджет ..................................... 41 121 100 лв.
– собствени и заемни средства ............................ 393 672 900 лв.
– средства по 18-о Постановление на
Министерския съвет от 1966 година за ДСО
„Корабостроене и корабоплаване“ (собствени
средства и фирмен кредит) ........................................... 43 786 700 лв.
В плана на Българската народна банка за кредитиране капиталните вложения на предприятията и организациите за 1967 г. трябва да бъде отразена само частта от общия лимит „Собствени
и заемни средства“.
Според първоначалните разчети по финансовите планове на държавните стопански обединения, направени от Министерството на финансите, банковият кредит бе определен в размер на
173 167 600 лева с оглед на възможността общата сума на кредитите да се завиши при разгъването на плана по предприятия, в рамките на свободните средства по фонд „Разширяване и техническо усъвършенствуване“. При определянето на този размер по финансово-производствените планове на предприятията и организациите от банковите клонове по места се установи, че кредитите за
капитални вложения ще нараснат на 310 406 400 лева. Нарасналият обем на кредитите за лимитни
капитални вложения в размер на 137 238 800 лева следва да бъде покрит с ресурси, които ще се
създадат от освобождаващите се собствени средства по фонд „Разширяване и техническо усъвършенствуване“ на предприятията, които няма да осъществяват лимитни капитални вложения през
1967 г., от ускоряване обръщаемостта на оборотните средства на предприятията и организациите
и от ограничаване на разходите за основен ремонт на основните средства на предприятията.
Мероприятията за осигуряване на допълнителни кредитни ресурси по кредитния план за
капитални вложения обаче не ще могат да се осъществят само с прилагането на икономически
средства, които банката използува за въздействие. Налага се необходимостта и съответните министерства, държавните стопански обединения и предприятията да бъдат задължени да вземат
мерки в това отношение.
Заемите за високоефективни капитални вложения се предвиждат в размер на 127 488 000
лева за обекти, включени в плана на Министерството на химията и металургията за предприятия,
работещи по старата система на ръководство на народното стопанство съгласно справка (приложение № 3).
Кредитирането на тези капитални вложения се осигурява от предвидения прираст по влоговете при Държавната спестовна каса за 1967 година в размер на 225 000 000 лева, съгласно Разпореждане № 138 на Министерския съвет от 5 юли 1965 година. Разликата от 97 512 000 лева
(225 000 000 – 127 488 000 лева) ще се използува за кредитиране на високоефективни капитални
вложения на предприятия, които работят по новата система на ръководство на народното стопанство, включени в плана за лимитните капитални вложения.
Заемите на кооперациите от системата на ЦС на ТПК и на Съюза на глухите в България са
определени в плана за капиталните вложения, съгласно справка (приложение № 4).

Б. Заеми за капитални вложения на ТКЗС
Дългосрочните кредити за капитални вложения на ТКЗС планираме в размер на 45 000 000
лева. Този размер е установен въз основа на разчета на Държавния комитет за планиране на капиталните вложения на ТКЗС за 1967 година съобразно с участието на стопанствата със собствени
средства и протокол № 56 на Бюрото на Министерския съвет от 9 декември 1966 г., с който се коригира размера на банковия кредит на ТКЗС за 1967 година.
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В. Заеми за извънлимитни капитални вложения
Заеми за строеж на киносалони
С протокол № 40 от 28 октомври 1964 година Бюрото на Министерския съвет продължи
приложението на Разпореждане № 1078 на Министерския съвет от 15 август 1959 година до края
на 1970 година при годишен размер на банковия кредит 2 000 000 лева, колкото се предвиждат в
кредитния план.
Заемите за строителство и обзавеждане на магазини и заведения за обществено хранене в
партерните етажи на жилища, които се изграждат по реда на груповото, кооперативното и държавното жилищно строителство на основание Разпореждане № 21 на Министерския съвет от 28 февруари 1964 година, предвиждаме в размер на 10 000 000 лева. Размерът на кредитите е определен
в плана за капиталните вложения за 1967 година.
Заемите за разработване на земи от горския фонд на Министерството на горите и горската
промишленост по Разпореждане № 87 на Министерския съвет от 19 март 1964 година се предвиждат в размер на 500 000 лева.
Сумата на кредитите определихме въз основа на заявка на министерството и преценките,
които се извършиха за действителната потребност от заемни средства за осъществяване на мероприятията по използуване на горския фонд.
Заемите за разширяване засаждането на ценни сортови орехови, бадемови, лешникови и
кестенови дръвчета на Министерството на горите и горската промишленост по Постановление
№ 47 на Министерския съвет от 23.VIII.1966 година предвиждаме в размер на 600 000 лв. Кредитите се планират за първи път през тази година и размерът им се определя въз основа на заявката
на министерството за необходимостта от заемни средства и преценките за тяхната целесъобразност.
Заемите за извънлимитни капитални вложения на Министерството на земеделието и Министерството на хранителната промишленост планираме в размер на 7 229 000 лева. С тези заеми
банката ще кредитира осъществяваните по извънлимитен ред капитални вложения на държавните
земеделски стопанства: за създаване на трайни насаждения, за образуване на основни стада, за
строителство и мелиорации, за набавяне на земеделски и стопански инвентар и др. В планирания
размер са включени и кредити за 400 000 лева, които банката ще отпусне за същата цел на държавните земеделски стопанства, включени в системата на ДСО „Родопа“.
Кредитите планирахме въз основа на анализа на обобщените данни от финансовите планове на стопанствата.
Заемите на кооперациите от системата на ЦС на ТПК планираме в размер на 400 000 лева.
Заемите ще се използуват за строеж и преустройство на стопански сгради, за покупка на
машини и съоръжения и за други извънлимитни капитални вложения. Такива заеми ще се отпускат
съгласно наредбите на банката.

Г. Заеми за допълнителни капитални вложения, за нова
техника, ширпотреба и други
Заемите за допълнителни капитални вложения, за нова техника, ширпотреба и летни кинотеатри се предвиждат в размер на 59 382 200 лв. Размерът на заемите бе определен въз основа на
извършените преценки за необходимостта от тези кредити, съобразно тяхното развитие досега и
нуждите от средства в условията на приложение на постановлението на ЦК на БКП и Министерския съвет от тази година за развитие на техническия прогрес.
В предвидената сума се включват заемите, с които банката ще кредитира предприятията за
покриване на нуждите от средства, явили се в процеса на изпълнение на плановите им задачи за
осъществяване на мероприятия, подлежащи на кредитиране по реда на Постановление № 33 на
Министерския съвет от 13.III.1962 година.
Трябва да отбележим, че кредитите за допълнителни капитални вложения нарастват непрекъснато в резултат на безспорно засилващия се интерес на предприятията към тези кредити, свързан с осъществяване на мероприятията по техническия прогрес и внедряването на нова техника.
Така, докато отпуснатите заеми през 1965 година възлизат на 47 076 000 лева, размерът на отпуснатите нови заеми през 1966 година е 70 353 000 лева, с трайна тенденция за непрекъснато нарас-
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тване.
В сумата на заемите по правителствени решения включихме кредитите по решения на Министерския съвет, включително и тези, издадени през 1967 година, а именно:
– по Постановление № 10 на Министерския съвет от 16.II.1967 година за изграждане на
жилищни и битови сгради за строителни кадри ... 17 545 000 лева
– по Разпореждане № 40 на Министерския съвет
от 25.II.1967 г. за кредитиране увеличените сметни
стойности на предприятия към ДСО „Мебел“ в размер на ..........
2 726 400 лева
– по Разпореждане № 7 на Министерския съвет
от 19.I.1967 г. за кредитиране на „Булгаррено“ – Пловдив ..........
1 716 700 лева
– по Разпореждане № 46 на Министерския съвет
от 28.II.1967 г. за строителство на сушилни за тютюни и др. .......
4 000 000 лева
– по други постановления ..........................................
2 595 900 лева
Заемите за временни нужди се предвиждат в размер на 84 000 000 лева по направление, посочено в проектоплана.
Предназначението на тези заеми е да покрият временния недостиг от средства по фонд
„Разширяване и техническо усъвършенствуване“ на предприятията, постъпленията по който ще се
реализират по-късно, и временната нужда от заемни средства в резултат на преизпълнение на годишната задача по строителните и монтажните работи.
Заемите за краткосрочно кредитиране на капиталните вложения за временни нужди предвиждаме да бъдат погасени до края на планируемата година.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА
КАПИТАЛНИТЕ ВЛОЖЕНИЯ
Капиталните вложения през 1967 година предвиждаме да бъдат кредитирани за сметка на
следните източници:
Свободни средства за кредитиране на капиталните вложения в началото на годината –
28 950 300 лева.
Средствата определихме като разлика между източниците и кредитите на база фактически
данни по изпълнението, извлечени от встъпителния баланс на банката към 1.I.1967 година.
Погашения по заемите за капитални вложения – 140 153 000 лева. Размера на погашенията
определихме съгласно погасителните планове на предприятията и организациите за ползуваните
кредити до 31.ХII.1966 година и погашенията, които ще постъпят през 1967 г. по заемите, чиито
погасителни срокове настъпват до края на 1967 година.
Свободни средства по фондовете на предприятията и организациите – 155 213 200 лева по
фонд „Разширяване и техническо усъвършенствуване“ на държавните и кооперативните предприятия и организации и 3 000 000 лева прираст по фонд „РТУ“ на ТКЗС. Средствата определихме
въз основа на получените данни от банковите клонове за разпределението на източниците на собствени и заемни средства. За реализирането на този източник ще бъде необходимо осъществяването на допълнителни мероприятия, в това число и на такива за ограничаване ползуването на свободните средства по фонд „Разширяване и техническо усъвършенствуване“ и собствените средства, които нямат планово направление.
Като източник за кредитиране предвиждаме и 5 000 000 лева прираст по средствата от самооблагане на населението.
Сумата предвиждаме на база увеличения прираст на фонд „Работна заплата“ и по динамика.
Прираст по спестовните влогове при Държавна спестовна каса за кредитиране на високоефективни капитални вложения – 225 000 000 лева. Средствата планираме на основание Разпореждане № 138 на Министерския съвет от 5.VII.1965 година. За сметка на този източник ще бъдат
кредитирани високоефективни вложения на предприятията и организациите (старата и новата система на ръководство).
Дългосрочни депозити на държавни стопански обединения и предприятия – 5 000 000 лева.
Средствата по този източник предвиждаме на основание Постановление № 65 на Минис-
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терския съвет от 30.ХII.1966 година за реорганизация на банковата система, т. 14, с която на предприятията и държавните стопански обединения се предоставя възможност да внасят средства в
банката под форма на дългосрочни депозити. За целта се предвиди предприятията и обединенията
да ползуват поощрителна лихва, съобразно срока за съхраняване на средствата.
Вноска от бюджета на държавата – 31 600 000 лева. Същата предвиждаме съгласно утвърдения бюджет на държавата за 1967 година.
Освен посочените по-горе източници за балансиране на кредитния план, ще бъдат необходими още 24 951 600 лева. За реализирането на този източник ще се отклонят временно средства
от плана за кредитиране за оборотни нужди.
В проектоплана предвиждаме кредитен резерв от 8 000 000 лева за посрещане на непредвидени нужди от средства, явили се в процеса на изпълнението на плановете на предприятията и стопанските организации.
За съставянето на плана ползувахме и счетоводни данни за фактическото изпълнение на
кредитния план към 31.ХII.1966 г., както и данни от плана за финансиране на капиталните вложения за 1967 година, което отразихме в разчета (приложение № 2).
Предлагания проект на кредитен план съгласувахме с Държавния комитет за планиране.
Въпросите, по които не беше постигнато взаимно съгласие, отразихме в приложената към настоящия доклад справка за различия.
Във връзка с гореизложеното молим Министерският съвет да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1. Утвърждава плана на Българската народна банка за кредитиране капиталните вложения
на предприятията и организациите за 1967 година съгласно с приложение № 1.
2. Възлага на министъра на финансите и на председателя на Българската народна банка да
извършват необходимите промени в кредитния план, като увеличаването на утвърдените суми по
отделните видове заеми става при условие, че се осигуряват своевременно необходимите за целта
източници.
3. Възлага на министъра на финансите, на председателя на Българската народна банка и на
ръководителите на стопанските министерства и държавните стопански обединения да осигурят допълнителни средства, необходими за нормално провеждане дейността на банката по кредитиране
на капиталните вложения през 1967 година.
4. Председателят на Българската народна банка, съгласувано с министъра на земеделието,
да разпредели дългосрочните кредити на ТКЗС по окръзи.
Утвърдените по окръзи суми да се разпределят по ТКЗС от директорите на окръжните банкови клонове съвместно с районните клонове, като се взема мнението на съответните окръжни народни съвети. Кредитите на ТКЗС да се разрешават, след като се прецени икономическия ефект от
съответните капитални вложения.
При изготвяне и утвърждаване производствено-финансовите планове на ТКЗС банката може да изменя определените суми за дългосрочен кредит на отделните ТКЗС в зависимост от обема на капиталните вложения, от тяхната целесъобразност, от размера на собствените средства на
стопанствата и от възможностите за срочно издължаване на кредитите, като се дава предимство на
пусковите и започнатите обекти.
София,

април 1967 г.
М И Н И С Т Ъ Р: Д. Попов
, ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кр. Данов
/К. Несторов/

ЛЦ
[Върху документа – надпис:]
На подпис
10.5.[19]67 г.
Ж. Живков
[- - -]
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Ив. Михайлов

ЦДА, ф. 136, оп. 44, а.е. 209, л. 3–11. Оригинал. Машинопис.
* Вероятно поради отсъствието на Кирил Несторов докладът е подписан от заместник-председателя на БНБ Кр. Данов.

№ 303
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ПРОФ. ТОТЮ ТОТЕВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРИЛ НЕСТОРОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТСРОЧВАНЕ
ИЗДЪЛЖАВАНЕТО НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗАЕМ
ПО СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ В РАЗМЕР НА 1 000 000 ЛЕВА*
София, 11 октомври 1967 г.
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
другаря КИРИЛ НЕСТОРОВ
Т У К

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от проф. ТОТЮ ТОТЕВ, Зам. председател при Банката
Относно: продължаване на срока за издължаване
заема по специални разпореждания на Министерството на земеделието, отпуснат съгласно междуведомствен протокол от 28.II.1966 г.
––––––––––––––––––––––––––Другарю Председател,
С протокол от 28.II.1966 г. на Министерството на земеделието, Държавния комитет за планиране, Министерството на финансите и Българската народна банка се реши Българска народна
банка да отпусне на Министерството на земеделието заем по специални разпореждания в размер
на 1.000.000 лв. за срок от едва година, като Министерството на финансите осигури с бюджета на
държавата за 1967 г. необходимите средства за издължаване на заема.
Решението за кредитиране бе взето във връзка с уреждане на въпросите, произтичащи от
изкупуването на селскостопански машини, планирани за икономически изоставащите ТКЗС в планинските н полупланински райони на страната за 1966 г, по силата на решението на бившия Съвет
по селското стопанство при Министерския съвет от 9.II.с.г..
В изпълнение на посоченото протоколно решение, Българската народна банка отпусна на
7.Х.1966 г. на Министерството на земеделието заем в размер на посочената сума и предостави
средствата по лимитния му план за с.г. за изплащане на планираните машини и съоръжения на
икономически изоставащите ТКЗС. Заемът бе насрочен за издължаване на 30.III.1967 г., а впоследствие отсрочен за 7.Х.1967 г.
С писмо № VII-682 от 7.Х. т.г. Министерството на финансите – отдел „Финансиране на
селското стопанство и горите“, като съобщава, че не са могли да бъдат реализирани необходимите ИКОНОМИИ на бюджетни средства през т.г. за погасяване на дълга, предлага банката да отсрочи
издължаването на заема до края на първото тримесечие на 1968 г., за която цел ще предвиди следващите се средства по бюджета на държавата за с.г..
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Във връзка с горното предлагам Управителният съвет на банката да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
Дължимият от Министерството на земеделието заем по специални разпореждания в размер
на 1.000.000 лв., съгласно междуведомствен протокол от 28.II.1966 г., насрочен за погасяване на
7.X.1967 г. да се отсрочи за изплащане на 31.III.1968 г.
За настоящето да се уведомят Министерството на земеделието и Министерството на финансите и се изиска да бъдат предвидени съответните средства по бюджета на държавата за
1968 г., необходими за погасяване на заема, и банковият клон № 1.
Изпълнението на настоящето решение се възлага на Главна дирекция „Селско и горско стопанство“.
11.Х.1967 г.
София

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Т. Тотев

[Върху документа – надпис:]
Др. зам. председатели за мнение
16.Х.1967 г.
К. Несторов

ЦДА, ф. 132, оп. 29, а.е. 2, л. 516–517, 522–523. Оригинал. Машинопис.
* Докладната записка е приета от УС на БНБ с Протокол № 36 от 21 октомври 1967 г.

№ 304
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД И С РЕШЕНИЕ ЗА
УСТАНОВЕНИТЕ ПРИ РЕВИЗИИТЕ ПРЕЗ 1968 Г. И 1969 Г. СЛАБОСТИ В КРЕДИТИРАНЕТО,
ФИНАНСИРАНЕТО И БАНКОВИЯ КОНТРОЛ
София, 3 юни 1969 г.

ПРОТОКОЛ № 14
Заседание на
3 ю н и 1969 година
Заседават:
Кирил ЗАРЕВ*, Кръстю ДАНОВ, Тодор ГАНЧЕВ, Георги ДИМОВ,
проф. Тотьо ТОТЕВ, Веско ТОДОРОВ, Иван РАДНЕВ, Драган ИЛИЕВ,
Розалин [ЧУБРИЕВ]
Отсъствуват: Неделчо ДАЦКОВ
Присъствуват: Б. Белчев от МФ, Кр. Колев, Г. Арамов, Д. Вражалски,
Ж. Проданов, д-р Л. Дончев, Ж. Матев, Ст. Йончев, Ив. Ханджиев
Заседанието се откри в
9 часа

Дневен ред:
[...]
2. Доклад за някои слабости, установени при ревизиите през 1968 и 1969 година по кредитирането, финансирането и банковия контрол. Докладва Ж. Проданов.
[...]
По точка 2. Управителният съвет на банката, след като обсъди изнесените слабости, установени при ревизиите на банковите клонове през 1968 и 1969 година по кредитирането, финансирането и банковия контрол и след направените изказвания и предложения, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Да се изготви информация до Комитета за стопанска координация при Министерския съ-
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вет във връзка с изнесените констатации в доклада на дирекция „Ревизионна“, като се направят
предложения за мерките, които трябва да вземат стопанските министерства и обединенията за отстраняване на констатираните слабости.
2. Дирекция „Ревизионна“ да изготви писмо до банковите клонове, с което да им се обърне внимание върху някои слабости, установени при ревизиите през 1968 и 1969 г., като се дадат
указания за подобряване на работата.
3. Възлага на комисиите по изготвяне измененията на инструкциите да вземат пред вид
направените предложения при изготвяне на инструкциите.
В комисиите по изготвяне на инструкциите да бъдат включени и ревизори.
4. Докладът на дирекция „Ревизионна“ да се разгледа в дирекциите на Българската народна банка и отрасловите банки, като предложенията се имат пред вид при мерките за по-нататъшното подобряване на работата.
София, 3 юни 1969 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: К. Зарев
, за СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: К. Копчев
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря КИРИЛ ЗАРЕВ
Т у к

ДОКЛАД
от ЖЕЛЯЗ ПРОДАНОВ – директор на Ревизионна дирекция
Относно: някои слабости, установени при ревизиите през 1968 г и 1969 г.
по кредитирането, финансирането и банковия контрол
Другарю Председател,
През 1968 г. ревизионните органи на банката извършиха редовни ревизии на всички банкови клонове, включително банковите столове и почивните станции към същите. Освен това редовни ревизии бяха извършени и на Финансовия отдел на банката, Българската външнотърговска банка и нейните клонове в Бейрут. С това Ревизионната дирекция на банката изпълни изискванията,
предвидени в чл. 7 на Закона за финансов контрол за ежегодно ревизиране дейността на банковите обекти, подлежащи на последващ финансов контрол. През I-то тримесечие на 1969 г. бяха извършени ревизии на софийските банкови клонове, на клоновете при Софийския окръжен клон,
клоновете в Пернишки окръг и Финансовия отдел.
При ревизиите се установи, че общо взето отчетността в банковите клонове е в добро състояние, синтетичните и аналитичните сметки са завеждани своевременно и на обслужваните предприятия и организации редовно са давани извлечения по сметките им, водени при клоновете на
банката.
При проверката на касовите наличности и на резервния паричен фонд не са констатирани
липси. Отделни грешки в работата на касите за малки суми, дължащи се на претоварване на касовите работници и на слабости в организацията на касовата работа, са изправяни през време на ревизиите. Бюджетните разходи на банковите клонове и поделения са разходвани законосъобразно
при спазване на бюджетната и финансовата дисциплина.
Общо взето в работата на банковите клонове по кредитирането за оборотни средства и финансирането за капитални вложения има задълбочаване и разширяване на икономическата работа
и на мерките за въздействие. Освен ограничителните мерки при кредитирането и финансирането и
прилагането на завишения лихвен процент, все по-често към ръководствата на предприятията, до-
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пускащи нарушения и слабости във финансово-стопанската си дейност, се предявяват обосновани
изисквания за финансово оздравяване, на базата на конкретни данни от инспекторите по кредита,
установени от анализите на балансите и проверките на място в предприятията.
Големите предприятия, изпаднали в продължително финансово затруднение, са вземани на
специален отчет в клоновете и за тяхното финансово оздравяване е търсено съдействието на съответните дирекции при Управлението на банката и на местните партийни и държавни органи. В резултат на тези усилия, за редица предприятия и строителни организации е въздействувано за ускоряване обръщаемостта на оборотните им средства и за снижение сметната стойност на редица
обекти по капиталните вложения.
В рамките на комплексните мерки на банковия контрол голямо значение е отдавано на контрола по фонда работна заплата, като общо взето не е допускано изплащане на доход за разпределение, на премии и други трудови възнаграждения без съответни проверки. Наблюдавано е и за
редица предприятия е въздействувано за правилно съотношение между растежа на производителността на труда и на средната работна заплата.
В работата на клоновете по изпълнението на касовия план и регулирането на паричното обръщение има подобрение в планирането, като все по-често проектоплановете на окръжните клонове се доближават до реалното равнище на паричното обръщение и възможностите по изпълнението на отделните показатели на касовия план.
От наблюденията на ревизиите особено се открояват в икономическата работа и мерките за
въздействие банковите колективи при клоновете в Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Софийски градски клон, клона Кремиковци, Разлог, Казанлък и други.
В изпълнение на задачите по контрола и банковото въздействие клоновете са се ръководили от дадените нареждания и указания с банковите инструкции и окръжни, като в практическото
им приложение са полагали усилия да ги свързват с изискванията за повишаване ефективността на
икономиката, залегнали в 44-то постановление на Министерския съвет от 1967 г. и решенията на
Юлския пленум на БКП от 1968 г.
Тези положителни резултати в работата на банковите клонове се дължат на общите усилия
за мобилизиране колективите при клоновете и за насочване на тяхната работа и главно на ръководството, помощта и взискателността от страна на отрасловите дирекции при Управлението на
банката, както и на взискателността от страна на ревизиите.
Въпреки тези положителни страни в работата на банковите клонове, трябва да се отбележи,
че възможностите за въздействие на клоновете във връзка с изискванията за повишаване рентабилността на предприятията не са използувани напълно. В редица случаи при ревизиите са констатирани съществени слабости и пропуски по кредитирането, финансирането и контрола, които в
конкретните случаи са водили до намаляване силата на банковото въздействие, във връзка с изискванията за ефективността.
Констатирани са в много случаи необосновани завишения по проектосметни документации
и неправилни плащания на строително-монтажни работи, които са пропуснати и неотстранени при
контрола на клоновете. Констатирани са случаи на отпочване строителни обекти, без откриване на
финансирането, кредитиране на обекти по капитално строителство, без достатъчна обосновка на
ефективността и др.
При кредитирането за оборотни средства са констатирани чести случаи на отпускане на
кредити по основните оборотни заеми над необходимия размер, редица случаи на отпускане на
специални заеми за оборотни средства без спазване на необходимите условия, случаи на отклоняване на оборотни средства в капитални вложения, взаимно стоково кредитиране между предприятия поради несвоевременно разплащане, слабости и пропуски при установяване обезпечението на
банковите заеми и др.
Голяма част от констатираните слабости и пропуски са отстранявани на място още през
време на ревизиите. За неотстранените слабости и нередовности и за подобряване организацията
в работата на ревизираните клонове са давани задължителни указания от Управлението на банката, като за по-тежките провинения са налагани дисциплинарни наказания. За отстраняване на нередовностите се следи от страна на Ревизионна дирекция, а така също и от страна на бригадите от
отрасловите дирекции, посещаващи клоновете.
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Причините за допускането на все още съществени слабости и пропуски в работата на банковите клонове се дължат главно на незадълбочаване в работата от страна на инспекторите по кредита, в значителна степен и на недостатъчна подготовка на новоназначени инспектори. От друга
страна, слабостите се дължат и на недостатъчния контрол, помощ и взискателност от страна на началниците на отдели при окръжните банкови клонове и на ръководствата на клоновете.
Наред с това, от анализа на ревизионните материали и от проучването на причините за допусканите слабости в банковите клонове изпъкват някои недостатъци във формите на кредитиране и в организацията на банковия контрол, които считаме, че трябва да бъдат обсъдени и да намерят решение в рамките на общите мерки, които сега се вземат за регламентиране формите на кредитиране и на другите лостове на банковия контрол, във връзка с изискванията за повишаване въздействието на банката по ефективността на икономиката. Такива въпроси възникват във връзка с
усъвършенствуване формите на оборотното кредитиране, усъвършенствуване на контрола по
обезпечението на банковите заеми, усъвършенствуване на банковия контрол по ефективността на
капиталните вложения, подобряване организацията на контрола по фонда работна заплата и засилване на икономическата работа по регулиране паричното обръщение. За изясняване на тези въпроси даваме конкретни данни от ревизиите и данни за проявилите се неблагоприятни тенденции.
1. По кредитирането за оборотни средства
При ревизиите през 1968 г. в банковите клонове са констатирани редица случаи на прекредитиране по заемите за оборотни средства на обща сума около 10 000 000 лв., което представлява около 0,5 % от общия размер на отпуснатите заеми. В действителност този процент е по-голям,
тъй като ревизиите не са обхванали всички случаи. Така, на завода „Средец“ при Софийския банков клон 3, поради неправилно определяне на контролната цифра на заема по оборота, неправилно му е отпуснат редовен заем на сума 1 229 000 лв., вместо същият да бъде отразен в просрочени заеми със завишен лихвен процент. На ДМЗ „Млада гвардия“ при банковия клон Хасково е отпуснат заем за планови запаси за 501 000 лв. без съответна проверка на представените за кредитиране материали, при което 304 000 лв. от заема са останали без целево покритие, поради даване на
неверни сведения от страна на предприятието. Банковият клон Габрово е кредитирал ДМЗ „Болшевик“ със заем за планови запаси на сума 560 000 лв., без представяне на обвързан план за материално-техническо снабдяване, без който не може да се прецени необходимият размер на заема.
На ТКЗС при клона Нови пазар поради недостатъчен анализ и проверки на подлежащите на кредитиране стоково-материални ценности, клонът е предоставил в повече заеми за доразплащане с
кооператорите за 400 000 лв. и др.
Доста слабости се допускат от банковите клонове в работата им с контролната цифра по заема по оборота. В редица случаи не се отнасят своевременно в просрочени заеми превишенията на
контролната цифра, което намалява въздействието чрез лихвения процент, а в някои случаи е допускано и неточно определяне размера на контролната цифра, поради слабости на анализите и
проверките при определяне размера на оборотните средства. Така, по заема по оборота на ЗЛА
„Балкан“ при банковия клон Ловеч, на различни дати през 1968 г. не са отнасяни своевременно в
просрочени заеми суми от 100 000 лв. до 226 000 лв. При банковия клон Габрово по заема на ДМЗ
не е отнесена в просрочие през м. януари 1968 г. превишение на контролната цифра на сума
444 000 лв., за ДЦЗ „р. Девня“ при банковия клон Варна неправилно е отнесена в просрочени заеми сума за 212 000 лв. Подобни грешки и пропуски са констатирани и при клоновете Михайловград, Видин, Стара Загора, Карлово и други.
Поради допускани грешки и пропуски от най-различен характер при техниката на кредитирането и приложението на лихвената тарифа, по констатации на ревизиите през 1968 г., бяха събрани допълнително в полза на банката лихви за около 500 000 лв., а през 1969 г. само при ревизиите на софийските банкови клонове бяха досъбрани лихви в полза на банката за 345 000 лв.
Тези слабости и грешки в различна степен са давали неблагоприятно отражение за обръщаемостта на оборотните средства на съответните предприятия, но в значителна степен те са имали
временен характер и не са водили до проявяването на трайни неблагоприятни тенденции.
От анализа на ревизионните материали във връзка с обръщаемостта на оборотните средства особено изпъкват слабостите, свързани с натрупването на свръхнормативни запаси и прояви-
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лата се трайна тенденция на увеличаване на просрочените заеми, както и на увеличаване относителния размер на оборотните средства. Причините за това се коренят в слабости на предприятията и обединенията, но също така те се дължат и на слабости, допускани в банковите клонове и на
някои недостатъци в режима на кредитиране. Така, заводът за металорежещи машини в София от
редица години е във финансово затруднение, поради натрупване на свръхнормативни запаси и
други неудачи. Към края на 1968 г. той е имал натрупани свръхнормативни запаси от материали за
2 374 000 лв., незавършена продукция за 2 730 000 лв., при което просроченият му заем е възлизал на 4 020 000 лв., от които 2 171 000 лв. просрочен заем необезпечен, поради изключване от
кредитиране на залежали и ненужни материали за 455 000 лв. и дебиторни вземания за 1 717 000
лв. За облекчаване на финансовото състояние на завода, Градският банков клон през годината е
преоформил значителна част от просрочените заеми в специални редовни заеми. За залежалите
материали е отпуснал специален заем за планови запаси за 486 000 лв., срещу незавършена продукция е отпуснал специален заем за временни нужди за 2 488 000 лв. и срещу непродадена готова продукция специален заем за 1 692 000 лв. Въпреки тези значителни финансови облекчения,
уточнени от клона със съответната кредитна дирекция, заводът не е изпълнил поставените изисквания за намаляване на замразените оборотни средства и е продължил да натрупва запаси от материали, незавършена и готова продукция. При проверката на място инспекторът по кредита не е
разкрил, че в незавършената продукция на завода се водят неизпълнени поръчки със срок през
1966 г. и 1967 г., че за редица материали не са уточнени действителните нужди и че планът за материално-техническо снабдяване не е добре обвързан с данните от производствената програма, което в значителна степен е водило до натрупване на свръхнормативни запаси.
Инструменталният завод „Болшевик“ – Габрово е извършвал систематически надпланови
доставки от материали, при които просроченият му заем е достигнал до 1 800 000 лв. Освен завишения лихвен процент клонът не е прибягвал до други мерки за въздействие. Инспекторът по кредита не е взел отношение по резултата от проведената на предприятието ревизия, която е констатирала залежала готова продукция и изостанали неизпълнени поръчки от минали години общо за
616 000 лв., които не подлежат на кредитиране. При това клонът е изключвал от редовно кредитиране и е прилагал завишения лихвен процент само за част от тези залежали стоково-материални
ценности на сума 207 000 лв.
Заводът-елпром „Искра“ в София има систематически просрочени заеми, достигащи
до 1 000 000 лв., главно от натрупване на свръхнормативни запаси, поради неуточняване на действителните нужди от материали и лошо планиране на материално-техническото снабдяване. От
винтовете тип 5/20 през 1968 г. са употребени само 21 300 бр. и докато в склада е имало 458 850
броя, през годината са били доставени още 1 020 400 бр. При годишен разход на болтове 6 500 000 бр., поради същата причина, наличността им е достигнала 20 000 000 бр. Банковият
клон не е взел активно участие при уточняването и обвързването на плана за МТС с производствения план и с наличните преходни остатъци. В различна степен такива слабости в материалнотехническото снабдяване са констатирани от ревизиите и при редица други предприятия. Така, ДП
„Тютюнева промишленост“ във Видин има резервни части за 213 000 лв., при годишен разход от
такива за 24 000 лв., или има приблизителен запас за около 8 години. Промкомбинатът „Български Бергман“ в Попово, при годишна потребност от специални вносни тръби за 380 000 лв. е доставил такива за 1 700 000 лв. Заводът за строителни пътни машини в Червен бряг е доставил над
плановите нужди за годината вносни материали само от някои видове за 200 000 лв., Заводът
„Ком“ в Годеч, с 250 000 лв. в повече, Заводът за дървесновлакнести плоскости – вносни резервни части над едногодишните нужди с 403 000 лв. и др.
Главно поради съществуващите големи слабости в материално-техническото снабдяване
при предприятията и натрупването на неоправдани свръхнормативни запаси, както и на някои неудачи в производствената и стопанска дейност на предприятията през последните години се прояви трайна тенденция за увеличаване на абсолютния и относителния размер на оборотните средства, като съответно нарастват и просрочените заеми. Тази тенденция е особено характерна за предприятията от промишлеността.
За периода 1964–1967 г., за който има съпоставими данни, промишлената продукция е нараснала с 46 %, а оборотните средства в промишлеността са нараснали с 83%. Или за 1964 г. на
100 лева оборотни средства е произведена 358 лв. промишлена продукция, а за 1967 г. – 285 лв. За
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1968 г. има слабо подобрение в обръщаемостта на оборотните средства на промишлеността – от
93 дни за 1967 г. се ускорява на 92 дни за 1968 г., но все още големият ръст на оборотните средства остава и за 1969 г. Просрочените заеми в промишлеността от 110 000 000 лв. средно годишно
за 1965 г. нарастват на 242 000 000 лв. за 1968 г. и представляват около 17 % от общия размер на
заемите. Сравнително по-малък е средногодишният размер на просрочените заеми за 1968 г. в
търговията – 28 000 000 лв. и за материално-техническо снабдяване – 9 000 000 лв., но при това
трябва да се има пред вид, че през този период между банката и Министерството на търговията са
постигани споразумения за временно неприлагане завишения лихвен процент, във връзка с неизпълнението на плана по стокооборота. При строителните организации средногодишният размер на
просрочените заеми за 1968 г. е 20 000 000 лв., или 5 % от общия размер на заемите. Голям е ръстът на просрочените заеми при външнотърговските предприятия, които към 31.ХII.1968 г. възлизат на 116 000 000 лв. и представляват 46 % от общия размер на заемите.
Просрочените заеми поначало отразяват неблагополучията в предприятията по финансовостопанската им дейност и се дължат главно на натрупване на свръхнормативни запаси от материали, на залежаване на незавършена продукция и на готова продукция, на отклоняване на оборотни средства в дебиторни вземания и др. Обобщени данни в банката за натрупването на свръхнормативни запаси не се водят, а се установяват конкретно за отделните предприятия при анализите
и проверките на различни етапи на кредитирането. Не може да се счита, че за големия ръст на
просрочените заеми вина имат банковите клонове. Напротив, просрочените заеми се установяват
главно поради усилията и задълбочения контрол от страна на инспекторите по кредита и на банковите клонове в работата им по установяване на некредитуемите стоково-материални ценности, отклонени средства и др. и изключването им от редовно кредитиране.
Във връзка с изискванията за повишаване ефективността на кредита възниква въпросът,
могат ли банковите клонове да въздействуват активно за ограничаване на неоправданите свръхнормативни натрупвания, отклоняването на оборотни средства и други и с това до намаляване на
просрочените заеми. При сега действуващата система на кредитиране за оборотни средства, основна мярка в тази насока се явява завишеният лихвен процент и като крайна санкция, след разрешение от Управлението на банката, спиране на кредитирането по ускорената форма на плащане
или пълно изключване от кредитиране. Практиката от последните години показва, че въпреки големите усилия на банковите клонове, а така също и на отрасловите дирекции при Управлението на
банката, не може да се въздействува ефикасно за намаляване на просрочените заеми само по пътя
на лихвения процент. Макар че при новата система действуват редица икономически лостове за
въздействие за правилно насочване и протичане дейността на предприятията, тенденцията за натрупване на свръхнормативни запаси не е преодоляна, при която освен задържането на оборотни
средства над необходимия размер, неоправдано се утежнява и външния платежен баланс. Тази
неблагоприятна тенденция още повече изпъква, като се има предвид, че за оправдани наднормативни запасявания, за залежаване на готова продукция поради забавяне на направлението и др.,
банката дава специални заеми с редовен лихвен процент.
Въпреки че лихвеният процент е основен икономически лост на банката при кредитирането, неговото въздействие е относително и то е в зависимост от различната база при изграждане себестойността и рентабилността на отделните предприятия. Така например, завишеният лихвен
процент от 8 % и 10 % за предприятията от шивашката промишленост, на които средната рентабилност за 1968 г. дава 71,40 лв. печалба на 100 лв. производствени фондове при сравнително голяма обръщаемост на оборотните средства, не може да въздействува така, както той се отразява в
себестойността и рентабилността на предприятия от други отрасли с ниска рентабилност – примерно, предприятията от целулозната и книжната промишленост с печалба 4 лв. на 100 лв. производствени фондове и предприятията от хранително-вкусовата промишленост с печалба 14 лв. на
100 лв. производствени фондове. Главно поради тази причина, редица предприятия с висока рентабилност съзнателно трупат свръхнормативни запаси, независимо от събирането на високия лихвен процент по просрочените им заеми. Така, при софийските предприятия от ДСО „Трикотажна
промишленост“ – ДИП „Пролетарий“, ДИП „Лиляна Димитрова“, ДИП „Вълчо Иванов“ и ДИП
„Вълчо Стефанов“ общо към края на 1967 г. свръхнормативните им запаси са възлизали на
8 297 000 лв., и към края на 1968 г. нарастват на 9 542 000 лв. Въпреки засилените мерки на кло-
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на чрез завишения лихвен процент и увеличаване на просрочените им заеми от 2 739 000 лв. на
5 607 000 лв., предприятията преизпълняват икономическите си показатели и не се съобразяват с
изискванията за ограничаване на свръхнормативните натрупвания. Такива свръхнормативни натрупвания има при ДИП „Витоша“, предприятията на „Фармахим“ и др.
Ясно е, че за да се повиши ролята на лихвения процент, неговото въздействие трябва да се
свързва по-тясно с размера на кредита при конкретна преценка за действителните нужди. За това
обаче, е необходимо да се измени и съответно да се пригоди съществуващият механизъм на кредитиране за оборотни средства, който в основни линии е нагоден за приложението и действието на
ускорената форма на плащане.
При действието на ускорената форма на плащане основният заем за допълване норматива
на оборотните средства на предприятията придобива характер на заем по обикновена текуща
сметка, лимитиран с контролна цифра. Контролната цифра не представлява действителен лимит,
който не може да се превишава, а само граница между редовния и просрочения заем, тъй като, за
да се осъществят плащанията по ускорената форма, те се изплащат по оборотния заем и над контролната цифра. Изплатените суми над контролната цифра се третират като просрочен заем и за него се прилага завишен лихвен процент. При механизма за кредитиране по „заемната сметка по
оборота“ на практика се получава така, че банковият клон, обслужващ предприятията-купувачи,
изплаща всички предявени искания за плащания за доставки, услуги и др., независимо от авоара по
сметката на купувача, т.е. когато авоарът не достига, изплащането се извършва над контролната
цифра неограничено, но се третира като просрочен заем. Мерки за спиране на плащанията се вземат впоследствие, ако до три месеца от появяване на просрочието поради превишение на контролната цифра не настъпи подобрение в движението на сметката и нейният размер не спадне в рамките на контролната цифра. В зависимост от състоянието на стоково-материалните ценности – залежаване, замразяване, отклоняване и пр. се прибягва до спиране прилагането на ускорената форма
на плащане, до частично или пълно изключване от кредитиране, но това става само с разрешение
от Управлението на банката.
При този механизъм на кредитиране, въздействието на банката във връзка с натрупванията, замразяването и отклоняването на оборотни средства е предоставено главно на лихвения процент, като действието на размера и другите условия на кредита влизат в действие в последващ порядък, след като неблагоприятните явления са се проявили. Практиката показва, че този механизъм не може да въздействува ефикасно за правилно планиране и провеждане на доставките, което
се вижда от посочените примери и проявилите се трайни тенденции на просрочените заеми и свързаните с това свръхнормативни запаси.
Този механизъм за кредитиране беше създаден главно, за да се намери по-подходяща форма за приложение на ускорената форма на плащането, която влезе в сила през 1965 г. на базата на
5-то постановление на Министерския съвет от с.г. Трябва да се отчете, че този механизъм допринесе за ускоряване на разплащанията и за разчистване на съществуващата значителна взаимна задлъжнялост между предприятията, но при неговото действие силата на банковото въздействие чрез
кредита намалява и взаимната задлъжнялост в голяма степен се превърна в просрочени заеми. От
банково гледище се считаше, че при този механизъм, с разчистването на взаимната задлъжнялост
ще се откроят по-лесно действително затруднените предприятия и по тях главно да се насочат усилията на банката за въздействие. Обаче при сегашното равнище на икономическата работа на банковите клонове, взаимната задлъжнялост не пречи в работата на клоновете при установяване действителното финансово положение на предприятията. Във връзка с приложението на ускорената
форма на плащане и свързания с нея механизъм на кредитиране трябва да се има предвид, че понастоящем при действието на многото икономически лостове при новата система на ръководство,
дисциплината за своевременно взаимно разплащане ще се движи главно от пряката заинтересованост между предприятията и не е необходимо банката да се превръща в универсален платец на
всички сделки на предприятията за сметка на неограничено отпускане на просрочени заеми.
Трябва да се има предвид и положението, че този механизъм на кредитиране не отговаря и
на изискванията на новата система за пряко предварително договаряне на размера и на другите условия на кредита.
Считаме, че въпросите за усъвършенствуване на механизма на кредитиране, свързани с ус-
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корената форма на плащане и с изискванията за повишаване ефективността на кредита, трябва да
се поставят на специално обсъждане, преди изготвянето на инструкциите за кредитиране, тъй като за евентуалните изменения по ускорената форма на плащане, ще е необходимо решение на Министерския съвет.
2. По обезпечението на банковите заеми
Друг важен въпрос, тясно свързан с ефективността на кредита, по който се налагат някои
допълнения в банковите инструкции, е въпросът за обезпечението на банковите заеми.
При действуващите инструкции за кредитиране, ползуваните заемни средства, ангажирани
в некредитуеми активи, се отнасят в сметка „Просрочени заеми без обезпечение“, независимо от
това, че срещу тези заемни средства има пълноценни стоково-материални ценности, като залежали материали, свръхнормативни запаси, малоценни материали и др. В същата сметка се отнасят и
ползуваните заемни средства, които се окажат без каквото и да е покритие поради допуснати загуби, похабяване на материали, брак, несъбираеми вземания и др.
На практика често се получават положения, при които срещу ползуваните заемни средства,
отнесени в „Просрочени заеми необезпечени“, има пълноценни стоково-материални ценности и
заемът има фактическо покритие при евентуално ликвидиране на тези ценности. И обратното, чести са случаите, когато по редовните заеми, отпуснати срещу кредитуеми стоково-материални ценности няма пълно покритие поради похабяване на материали и суровини, залежаване на некачествена продукция, скрит брак и др., останали неразкрити при регулациите на заемите и проверките
на място в предприятията.
При ревизиите на банковите клонове и свързаните с тях насрещни проверки в предприятията по вътрешната и складова отчетност, проследяване резултата от инвентаризациите и резултата от извършените на предприятията ревизии, оглеждане състоянието на стоково-материалните
ценности и др., често се разкриват случаи на нереално покритие по заемите, на които не е обръщано достатъчно внимание от инспекторите по кредита. Така, при ревизията на Софийския банков
клон – 2 през тази година, в завод „Антон Иванов“ бяха установени скрити загуби за 285.000 лв.,
произтичащи от разходи по рекламации, които години наред са прикривани по сметката на незавършеното производство. В ЖПЗ „Георги Димитров“ беше разкрито, че похабени материали, подлежащи на бракуване, за около 400.000 лв. са приети от клона за пълно покритие по заемите. При
същия завод е извършена неудачна доставка на резервни части за електровоз серия 41. Доставката на електровозите е върната на доставчика в Чехословакия като неудачна и е заменена с друга
серия електровози, обаче доставката на резервните части на върнатата серия електровози за
1.327.000 лв. не е анулирана, резервните части са получени и платени без рекламации и същите залежават без възможност за употреба, освен като метални отпадъци. За 600.000 лв. от тези части
висшестоящата организация е отпуснала допълнително собствени оборотни средства, но останалата част от 727.000 лв. продължават да се кредитират от клона с редовен заем по оборота, въпреки че не представляват реално покритие по заема. По редовния заем по оборота на ДСП „Млекопреработване“ в Разград ревизията е разкрила, че за около 170.000 лв. заемът е без покритие, поради невзети под внимание разлики от преоценка на залежали количества млечни произведения. При
„Елпром“ – Варна заемът по оборота няма пълно покритие, поради кредитиране с редовен заем
некачествени и дефектни материали за 240.000 лв. За ДМЗ – Търговище по редовния заем клонът
не е изключил от кредитиране залежали колбасорезачки и солоразтворители за 133.000 лв., без изгледи за пласмент поради фабрични дефекти. ДАЗ „М. Шатеров“ в Пазарджик системно е нарушавал покритието по заема на Държавен резерв, като е употребявал материали на същия, оставени
на отговорно пазене. Към датата на ревизията употребените материали без разрешение са възлизали за 460.000 лв., на което клонът не е обърнал внимание и не е взел мерки. Отклоняване на материали от Държавен резерв и от други материали, оставени на отговорно пазене, е констатирано
и при Захарния завод и ДИП „Жити“ – Русе, ДПЗХ „1-ви май“ Чирпан, Галеновата фабрика „Ст.
Димитров“ и др. При ревизиите на предприятията от страна на ревизионните органи при висшестоящите им организации са разкрити за 1968 г. виновно причинени щети за 49.000.000 лв., голяма
част от които са водили до намаляване реалното покритие на заемите.
Причините за допускането на тези съществени слабости в работата на инспекторите по
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кредита и на банковите клонове по обезпечението на заемите се дължат главно на недостатъчната
взискателност от страна на началниците на отдели при окръжните банкови клонове и на директорите на клонове, както и на недостатъчна подготовка на инспекторите в тази насока. От друга
страна общото водене в една сметка на просрочените заеми, които имат относително покритие и
просрочените заеми, които нямат никакво покритие, не допринася за правилно насочване и степенуване усилията на инспекторите по кредита в работата им по обезпечението на заемите. От наблюденията на ревизиите се вижда, че инспекторите по кредита сравнително добре и задълбочено
извършват анализите и проверките във връзка с установяване на некредитуемите активи, но недостатъчни са усилията им за разкриване на фактическата липса на покритие по заемите, в която
насока проверките са по-сложни и по-трудни.
При това трябва да се има предвид, че сметката „Просрочени заеми необезпечени“ не дава
ясна картина на заемите без покритие и наименованието на сметката не отразява точно нейното
съдържание. Друга банкова статистическа отчетност за наблюдение на заемите без покритие не се
води. Това положение затруднява обобщителната работа по заемите без покритие, която е особено необходима при анализите във връзка с ефективността на кредита и покритието на лева.
Считам, че това неудобство може да се отстрани при изготвянето на новите инструкции по
кредитиране, като сметката „Просрочени заеми необезпечени“ се обособи в две сродни сметки,
примерно със следното наименование:
– сметка „Просрочени заеми без целево обезпечение“ за просрочените заеми, срещу които
има некредитуеми активи, но при ликвидацията им може да се реализира покритие на заеми, и
– сметка „Просрочени заеми без покритие“ за просрочените заеми, които въобще нямат никакво покритие.
Паралелно с това ще е необходимо да се вземат някои допълнителни мерки за повишаване
подготовката на инспекторите по кредита във връзка с проверките в предприятията по реалното
покритие на заемите.
3. По финансирането и контрола на капиталните вложения
При ревизиите на банковите клонове се констатират доста слабости и пропуски в тяхната
работа по финансирането и контрола на капиталните вложения, които в конкретните случаи са
оказвали неблагоприятно отражение по ефективността на капиталното строителство.
Констатирани са случаи на отпочване незаконно строителство, по които банковите клонове не са вземали отношение, случаи на неправилно откриване на финансирането и кредитирането,
слабости при доказване ефективността на отделни обекти, редица случаи на оскъпяване строителството, недостатъчни мерки във връзка с въвеждането в действие на производствените мощности
и достигане на технико-икономическите показатели.
През 1968 г. в 19 банкови клонове е констатирано изпълнение на незаконно строителство
по 30 обекта с обща сметна стойност над 8.000.000 лв. Така, банковият клон в гр. Толбухин е допуснал да се построи, с предназначение за битови нужди „Общежитие на ДСМО“ – сграда на
стойност 177.000 лв., на четири етажа, които се ползуват за административни нужди, а само в сутерена е обзаведена столова. На обект „Оранжериен комбинат“ в Петрич на ДСП „Оранжерии“,
със сметна стойност 1.235.500 лв. е започнато строителство без открито финансиране, но банковият клон не е предупредил инвеститора за неуреденото финансиране на обекта и не са наложени
санкции. По извънлимитния обект „Почивна станция на ТКЗС – Асеновград“ е допуснато финансиране с 90.000 лв. над определената сметна стойност от Министерския съвет. Също при банковия
клон Асеновград е допуснато финансиране с 47.500 лв. над определената сметна стойност от ДКП
по обекта „Разширение цех за безалкохолни напитки“. Банковият клон Благоевград е допуснал
финансиране по 7 обекта при съществуващи необвръзки между плановете за финансиране и генералните сметки на обща сума 15.000 лв.
При някои банкови клонове е констатирано, че е започнато строителство на 7 неефективни
обекти, с обща сметна стойност над 5.000.000 лв. Банковият клон в гр. Сандански е открил финансиране на обект „Предприятие за производство на резервни авто-мото части“, без да е доказана
ефективността и без да са предоставени утвърдени технико-икономически показатели. По-късно е
представена технико-икономическата част и се установява, че обектът ще се откупи за 5 години и
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9 месеца, или с една година и 9 месеца в повече от предвидения срок за откупуване по 25-о постановление на Министерския съвет от 1966 г. Клонът Никопол също е открил финансиране на обект
„Складова база за метали“ в Сомовит, без техническа обосновка и погрешно изчислена ефективност. През време на ревизията е изискана и представена технико-икономическа обосновка, съгласно която срокът за откупуване на обекта се очертава за 18 години и 8 месеца, при срок по 25-о
постановление на МС – 10 години, или с 8 години и 8 месеца в повече.
В редица случаи при незавършване в срок на строителни обекти и надвишаване на сметните стойности не е прилаган като санкция завишеният лихвен процент. При ревизиите на 15 банкови клонове през 1968 г. е установено, че за такива случаи не са събрани и внесени в републиканския бюджет 73.000 лв. лихви и глоби. В много случаи при предаване на обектите с лошокачествено изпълнение или с неизпълнени видове работи и неотстраняване в срок на констатираните недоделки също не са налагани санкции. При ревизиране на Софийския банков клон – 2 през т.г. не са
наложени глоби и не са събрани отбиви при подобни случаи за около 50.000 лв.
Не е следено достатъчно за възстановяване на републиканския бюджет неизползуваните
средства от завършени обекти, строени по стопански начин. При ревизиите през 1968 г. са установени такива невърнати средства за републиканския бюджет на обща сума 540.000 лв. При ревизията на банковия клон Кремиковци през т.г. е установено, че за рудник „Кремиковци“, рудник „Пожарево“ и цех за озеленяване към Металургичния комбинат, клонът не е въздействувал за своевременно възстановяване към републиканския бюджет реализираната икономия от свръхпланово
снижение сметната стойност на строителството и поддържането на обектите, в размер на 696.000
лв. Това е дало възможност за неоправдано натрупване на резервни части и материали. Впоследствие органите на комбината са установили, че от тези натрупани наличности, за 114.000 лв. представляват резервни части излезли от употреба и за 303.000 лв. – материали и резервни части, ненужни на строителството на рудник „Кремиковци“. При ревизията на банковия клон Своге е констатирано, че по сметката на техническия ръководител на обектите „Поддържане мощности“ и
„Геоложки проучвания“ на ДИП „Антрацитни мини“ неправилно се задържат средства на републиканския бюджет на сума 152.000 лв. и др. По-голямата част от неправилно задържаните средства, полагащи се на републиканския бюджет, са възстановени през време на ревизиите.
При ревизиите са констатирани много случаи на неоправдани завишения по сметната стойност в проектосметните документации на обекти и редица случаи на неправилни плащания на извършени строително-монтажни работи, поради незаконно увеличение на цени, надписване на извършени количества работа, двойно актуване и заплащане на един и същ вид работа и др. Такива
завишения и неправилни плащания са констатирани през 1968 г. в повечето от банковите клонове
на обща сума 4.400.000 лв. При ревизиите през I тримесечие на 1969 г. такива завишения и неправилни плащания са констатирани на обща сума 1.800.000 лв. Така, при калкулирането на виброелементите при строителството на завода за пневматични гуми във Видин, допълнителните разходи, вместо с 10,4 % са калкулирани с 16,5 %, при което сметната стойност на обекта само по този
калкулативен елемент е завишена с 214.000 лв. В проектосметната документация [ПСД] за строителния обект „Завод за строителна техника – Горна Оряховица“, разходите за бетоновата настилка са предвидени неправилно два пъти, от което сметната стойност на обекта е оскъпена още с
проекта със 74.500 лв. В проектосметната документация за обекта „Път Страцимир – Грамада“ гр.
Кула, проектантът е калкулирал със завишени цени за баластрата и със завишен корекционен процент, при които сметната стойност на обекта е завишен със 194.000 лв. При изплащане на металоконструкциите на обекта „Завод за огнеупорни материали“ гр. Елин Пелин, банковият клон е допуснал плащането да се извърши по завишени цени, при което обектът се оскъпява с 94.000 лв. По
доставката на машини за обекта ДИП „Арома“, София, на Техноимпорт е даден аванс на сума
78.000 лв., но при фактурирането и изплащането на машините даденият аванс не е удържан и се
получава двойно плащане и др.
Причините за допусканите съществени слабости при банковите клонове по финансирането
и контрола на капиталните вложения се дължат главно на незадълбочаване в работата от страна на
кредитните и техническите инспектори, на недостатъчна взискателност от страна на началниците
на отдели, главните инженери и директорите на клоновете, а в някои районни клонове не достигат
квалифицирани кредитни и технически инспектори по финансирането и контрола на капиталните
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вложения. В значителна степен тези слабости се дължат и на съществуващите неуточнени въпроси относно правата на банката по контрола на капиталните вложения при създалите се условия на
внедряване новата система в капиталното строителство.
С Устава на бившата Българска инвестиционна банка и със стария Правилник за капитално строителство бяха предоставени на банката значителни права по контрола на капиталните вложения. Банката имаше право да коригира констатираните неправилни завишения по проектосметните документации и да възстановява по сметките на страните допуснатите неправилни плащания
за извършени строително-монтажни работи. При това банката участвуваше като страна при актуването на извършеното строителство и извършваше съответни корекции при допуснати завишения
на цени, количества и др. При тази регламентация на банковия контрол, банковите технически
контролни органи при клоновете ежегодно констатираха за около 60.000.000 лв. завишения по
ПСД и оскъпявания при актуването на строителството, голяма част от които се възстановяваха
към източниците за финансиране и главно към републиканския бюджет. При последващия контрол
ревизиите допълнително разкриваха такива завишения и оскъпявания за около 5.000.000 лв. годишно, пропуснати да се коригират при текущия контрол от техническите инспектори. Средно на
технически инспектор при клоновете се пада около 100.000 лв. годишно разкрити такива завишения и оскъпявания, а при ревизиите само от подборни проверки средно годишно на един ревизор
се падат около 600.000 лв.
От съпоставянето на тези данни се вижда, че техническите инспектори при банковите клонове не са използували напълно своите възможности при разкриване на оскъпяванията и може да
се предположи, че действителните оскъпявания при капиталното строителство са далеч по-големи
и надхвърлят 100.000.000 лв.
Съгласно основните положения за капиталното строителство, установени с 34-то постановление на Министерския съвет от 1967 г. и новия Правилник за капиталното строителство, тези права на банката се отнемат за етапа след сключването на договорите за строителство между инвеститора и строителя и след приемането на обектите, подобектите или етапите на строителството. На
практика това ограничение е много голямо, тъй като в кратките срокове между готовността на документациите и сключването на договорите, банковите органи нямат физическа възможност да проверят задълбочено многото документация и ще трябва да им дават ход при повърхностни проверки. От
друга страна приемането на извършеното строителство съгласно тези документи е двустранно, без
право банковите органи да участвуват като контролен орган с право на корекции.
В духа на 34-то постановление на МС от 1967 г., с окръжно 67 от 1968 г. и други временни указания на банката бяха уточнени действията на банковите клонове при създалите се нови условия за банковия контрол по капиталното строителство. Тези указания не са пълни и не обхващат
редица положения, създали се в преходния период между действието на стария и новия Правилник
за капитално строителство и редица банкови клонове при контрола и мерките за изправяне на оскъпяванията все още действуват, съгласно положенията в стария правилник, което в някои случаи
поражда възражения от страна на строителни организации. В по-голямата си част банковите технически органи поддържат тезата, че правото на банката да извършва корекции и да възстановява
суми по сметките, трябва да се запази. Ако това право се сведе до констатиране и сигнализиране,
не ще дава резултат, тъй като между инвеститор и строител често се правят взаимни отстъпки при
договорирането и изпълнението на строителството.
За да се узаконят отново тези права на банката, би следвало Министерският съвет да измени новия Правилник за капитално строителство, което считам, че трудно би се постигнало при категоричните постановки на новата система за по-широко утвърждаване принципа на договарянето,
като банката засили своето въздействие чрез икономическите лостове. При това трябва да се има
предвид, че досегашните права на банката да коригира документации и да възстановява суми при
уведомление на страните, се явява в голяма степен като нетипичен акт на банков контрол.
Тази празнота в банковия контрол по капиталните вложения, ако не се уреди с изменение
на Правилника за капитално строителство или с друг правителствен документ, считам, че може отчасти да се компенсира чрез допълнителни мерки по линията на кредитирането и финансирането.
Примерно, договарянето на кредита да бъде съпроводено със съответни условия, при които банката си запазва правото да намали размера на кредита и на лимита за финансиране, ако инвеститорът
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не вземе мерки, включително по линията на арбитража, за отстраняване на допуснати неправилни
завишения по ПСД и неправилни плащания по извършеното строителство, независимо от това, че
констатациите са на инвеститора или на банковите органи. При това за банковите технически контролни органи трябва да се запази правото в рамките на възможностите да проверяват документациите и актовете, включително с контролни измервания, на всички етапи, до окончателното предаване на обектите и закриване на сметката за финансиране.
По отношение на сроковете за въвеждане в действие и достигане на технико-икономическите показатели, банката също може да предвиди съответни ограничителни мерки по линията на
кредитирането и да следи за прилагане на санкциите, предвидени в новия Правилник за капитално
строителство.
Паралелно с мерките по линията на кредитирането може да се помисли и за съответно засилване на контрола при отчитане обема на строителните организации, във връзка с разпределението на дохода. Констатираните безспорни оскъпявания поради грешки, незаконни цени, надписвания на количества и други от подобен характер, трябва да се изключват от обема на извършеното
строителство и от дохода за разпределение по схемата на строителните организации.
Тъй като въпросите, свързани с уточняване правата на банката по контрола на капиталните вложения са сложни и по тях се пораждат спорове със заинтересованите ведомства, считам, че
ще бъде целесъобразно да се ускори уточняването на основните права и задължения по банковия
контрол със Закона за банките, тъй като при сегашните условия само Законът за банките може да
предостави една стабилна база при уточняване на функциите и задачите на банката, както по капиталните вложения, така и по другите дейности.
4. По контрола на фонда работна заплата
При ревизиите на банковите клонове през 1968 г. са констатирани грешки и нарушения при
разпределение на дохода и неправилно отпускане на средства за трудови възнаграждения общо за
520.000 лв., а при извършените ревизии на предприятията за същата година от страна на вътрешноведомствения финансов контрол са констатирани неправилно изплатени суми за трудови възнаграждения за 4.200.000 лв. При ревизиите през 1969 г. при софийските клонове са констатирани случаи на неправилно отпускане на средства за трудови възнаграждения за 63.000 лв. Банковият клон в Димитровград е отпуснал неправилно на ДСО „Стройрайон“ сумата 21.694 лв. за премии за изпълнение на плана за рентабилността при неизпълнение в срок на 5 пускови обекта, което е важно условие за получаване на такива премии. Поради невземане под внимание настъпилите корекции по сметките за реализацията банковите клонове 1 и 3 в София са допуснали неправилно образуване в повече на резултативен фонд работна заплата при ДИП „Витоша“, ДИП „Руно“,
ДИП „В. Иванов“ и др., общо за около 10.000 лв. При банковия клон Кърджали три ТКЗС изкуствено са занижили дохода си за разпределение с цел да получат помощи от Държавния и кооперативен фонд, поради което незаконно са получили средства от този фонд за 41.000 лв., а ТКЗС –
Крушари при клона Толбухин неправилно е занижило отчисленията за фонд „Р[азвитие и]
Т[ехническо] У[съвършентване]“ със 118.000 лв. и с тази сума незаконосъобразно е увеличило
дохода за разпределение.
През последните години недостигът на резултативен фонд работна заплата подчертано нараства, което поставя остро въпроса за необходимостта от засилване на банковия контрол по фонда работна заплата. Така, през 1967 г. по схемите за разпределение на дохода за всички отрасли са
отчетени 32.000.000 лв. недостиг на резултативен фонд работна заплата, а за 1968 г. при разширеното приложение на новата система недостигът нараства на 122.000.000 лв., като част от същия е
покриван с банкови заеми.
При ревизиите се констатира, че банковите клонове не отпускат средства за трудови възнаграждения без да са извършени предвидените проверки по схемите за разпределение на дохода.
Недостатъчни са обаче проверките на инспекторите в самите предприятия за засичане верността
на данните на заложения в схемата доход за разпределение, което е важен момент на контрола в
тази насока. При ревизиите са разкрити случаи на издаване на фиктивни фактури и даване ход на
платежни искания, което незаконно увеличава дохода за разпределение. Така, ДМЗ – Габрово на
31.V.1968 г. фактурира за ДИП „Ж. Димитров“ – Хасково 18 броя предачни машини за 515.000
лв., които отчита като реализация, без машините да са изпратени, при което нормативният фонд се
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е увеличил незаконно с 35.244 лв. ДПЗХ „Струма“ – Радомир е фактурирало на 30.ХII.1968 г. за
ДСП „Родопа“ – Перник 1400 тона пшеница за 182.000 лв., като предаването [се] извършва на
етапи през цялото I тримесечие на 1969 г. Незаконно увеличаване на дохода се получава и при
неправилно приключване на сметка „Печалби и загуби“. При ревизията на Софийския банков клон
– 2 се разкри, че в хладилния завод „А. Иванов“ скрити загуби за 285.000 лв. не са изписвани чрез
сметка „Печалби и загуби“, а години наред се водят неправилно по други сметки. За проверките в
тази насока инспекторите при клоновете нямат още достатъчен опит и конкретни указания на клоновете не са давани, за което трябва да се помисли при издаването на новите инструкции.
При ревизиите много от директорите и инспекторите повдигат въпроса, че поради липсата
на обособено звено по контрола на фонда работна заплата при Управлението на банката и при окръжните банкови клонове, срещат големи затруднения при търсенето на компетентна помощ по
изясняването на възникналите въпроси.
До края на 1966 г. работата по контрола на фонда работна заплата при управлението на
банката се ръководеше от специален самостоятелен отдел, а при окръжните клонове имаше отговорен методист по контрола на фонда работна заплата. След създаването на главните отраслови
дирекции при банката, през 1967 г., този отдел беше закрит и специалистите по контрола на фонда работна заплата бяха придадени към главните дирекции – сега към отрасловите банки. В отрасловите банки няма оформени звена по контрола на фонда работна заплата и част от придадените
специалисти по този контрол бяха трансформирани в специалисти, отговарящи по цялата банкова
дейност за отделни обединения и окръзи.
Считам, че въпросът за обособяване на специализирани звена във връзка с ръководството
на работа по контрола на фонда работна заплата заслужава особено внимание и би следвало да се
обсъди и реши в рамките на съществуващата структура и щатове на отделните банки. Ако не се
премине към създаването на отдел по контрола на ФРЗ, то поне към някои от основните дирекции
при отрасловите банки и при Емисионно-касовата дирекция при БНБ би следвало да се обособят
звена от специалисти, които да поемат изцяло въпросите по ръководство работата на клоновете и
проблемите по контрола на фонда работна заплата. Също така целесъобразно ще бъде да се обособят отново отговорните методисти-инструктори по контрола на фонда работна заплата при окръжните клонове, които да се водят в отдела за паричното обръщение.
5. По изпълнение на касовия план
При проверките на ревизиите по изпълнението на касовия план се констатира, че окръжните банкови клонове са подобрили работата по планирането и все повече техните проекти се доближават до реалното равнище на паричното обръщение. По-реално са установявани данните в баланса за приходите и разходите на населението, засилено е въздействието за съответен ръст на стокооборота и се поддържа тясна връзка с клоновете на ДСК във връзка с влогонабирането. Въпреки
затрудненията за отделни тримесечия, плащанията за заплати, изкупуване и други нужди на предприятията и организациите са посрещани своевременно, благодарение маневреността на клоновете и на Емисионно-касова дирекция.
Паралелно с тези благоприятни положения трябва да се отбележи, че икономическата работа в банковите клонове във връзка с проблемите на касовия план и на паричното обръщение е все
още незадоволително. При кредитирането, финансирането и провеждането на контрола банковите
клонове се натъкват на различни неблагоприятни явления и тенденции, които дават отражение и
на равнището на паричното обръщение и покритието на лева, като – недостиг на резултативен
фонд работна заплата, оскъпяване на строителството, отпочване на незаконно строителство, забавяне пусковите срокове на производствени мощности, липса на реално покритие на заемите, произвеждане на некачествена продукция, залежаване и обезценяване на стоки, суровини, материали
и др. Тези явления не се анализират задълбочено в клоновете във връзка с проблемите на паричното обръщение и покритието на лева и не се координират добре мерките за въздействие за отстраняване на неблагоприятното отражение на тези явления.
При ревизията на клона Бургас през 1968 г. се констатира, че за ревизионния период клонът, общо за окръга, има неизпълнение на емисионния резултат по касовия план. За II тримесечие,
при план да се изтеглят от обръщение 350.000 лв., са пуснати в обръщение 804.000 лв., или за тримесечието емисионният резултат е превишен с 1.154.000 лв. За III тримесечие, при план да се из-
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теглят от обръщение 11.120.000 лв., са изтеглени 7.364.000 лв., при което емисионният резултат
не е изпълнен с 34%. Задълбочен икономически анализ за установяване причините не е правен.
Неизпълнението на емисионния резултат се обяснява главно с неизпълнението на плана по стокооборота поради намаления приток на туристи през сезона. В тази насока обаче не е правено опит
да се установи, доколко тази причина е дала отражение на касовия план, като се разграничи делът
на туристите по договор, постъпленията от които се реализират безкасово по сметките на Балкантурист. От друга страна намаляването на притока на чуждестранните индивидуални туристи дава
приблизително еднакво отражение както на прихода, така и на разхода на касовия план и не може
да се приеме за причина, освен ако индивидуалните туристи от чужбина не обменят валута в банковите бюра, а си носят български пари, придобити по незаконен път. Ако има такова явление, то
трябва да се анализира и вземат мерки, тъй като през последните години има тенденция на намаляване на валутните постъпления средно взето на един турист. Някои други фактори, които дават
отражение на паричното обръщение, също не са анализирани във връзка с неизпълнението на емисионния резултат. Обръщаемостта на оборотните средства в промишлеността е забавена с 1.33 дена, а в търговията от 52 на 62 дни. Около 40% от предприятията в промишлеността не отчитат
ръст в производителността на труда, като 13 от тях още с плана са занижили достигнатия ръст от
предшествуващата година. От друга страна има обща тенденция на намаляване рентабилността в
промишлените предприятия.
Особеностите на окръга като първостепенен туристически район и с бързо развиваща се
икономика, създават сериозни затруднения при планирането и изпълнението на касовия план. Но
за това са необходими задълбочени икономически анализи и своевременно реагиране спрямо неблагоприятните тенденции. Въпреки че клонът е изнасял информация до ОК на БКП и ОНС за неизпълнението на емисионния резултат и на плана за стокооборота, това не е допринесло за компенсиране неизпълнението на емисионния резултат, не са взети мерки за компенсиране намаления
приток от чуждестранни туристи с местни туристи и други мерки по изтъкнатите неблагоприятни
явления. Липсата на задълбочени разработки за причините и на конкретни предложения във връзка с неблагоприятните явления, не е спомогнало за правилно ориентиране на отговорните органи
в окръга за мерките, които се налагат.
Подобни недостатъци в анализите по касовия план са допускани и при банковите клонове
във Видин, Плевен, Пазарджик, Варна и др., които също имат неизпълнение на емисионния резултат за ревизионния период.
Причините за допусканите слабости в икономическата работа на банковите клонове във
връзка с проблемите на паричното обръщение се дължат главно на недостатъци в подготовката на
началниците на отдели по паричното обръщение при окръжните банкови клонове. Систематизирани методически указания в тази насока на клоновете не са давани. В последно време, от страна на
инструкторите при Емисионно-касовата дирекция са давани устни указания, но поради сложността на въпросите и недостатъчен опит, началниците на отдели не съумяват да задвижат добре механизма на икономическата работа. Главно поради това, когато неизпълнението на емисионния резултат се покрие по пътя на влогонабирането, това се счита в клоновете за задоволително и на
другите явления и проблеми, свързани с отделните позиции на касовия план не се обръща достатъчно внимание.
За да се повиши нивото на икономическата работа в окръжните клонове във връзка с проблемите на паричното обръщение, считам, че е необходимо Емисионно-касовата дирекция да разработи конкретни методически указания, които със специално окръжно да възложи на окръжните
клонове за изпълнение и съблюдаване в тяхната работа, а инструкторите на дирекцията да окажат
по-непосредствена помощ на място в клоновете.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Във връзка с изнесените слабости и затруднения в работата на банковите клонове предлагам следните мерки:
1. По кредитирането за оборотни средства
а) Да се възложи на специална комисия, която да обсъди и уточни формите за усъвършенствуване на кредитирането за оборотни средства, свързано с приложението на ускорената форма
на плащане, с оглед да не се допуска предприятията да ползуват неограничено просрочени заеми.
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За целта да се имат предвид положенията в Наредбата за взаимоотношенията на банките с предприятията, утвърдена с 50-о постановление на Министерския съвет от 1968 г., че кредитирането
следва да става на базата на предварително договаряне на размера и другите условия на заемите.
Ако постановките за ускорената форма на плащане, залегнали в 5-о постановление на МС
от 1965 г., не отговарят на изискванията на новата система и за повишаване ролята на кредита, да
се подготви предложение за изменение на това постановление.
б) Да се установи в системата на банката подходяща статистическа отчетност за обръщаемостта на оборотните средства. Данните за обръщаемостта, които се дават от Ц[ентрално]
С[татистическо] У[правление], към втората половина от следващата година, не могат да се ползуват от банката в оперативен порядък.
2. По обезпечението на банковите заеми
а) За да могат балансовите сметки на банката да отразяват по-точно състоянието на заемите по тяхното обезпечение, целесъобразно ще бъде балансовата сметка – „Просрочени заеми необезпечени“ да се обособи в две сродни сметки със следното наименование:
– сметка „Просрочени заеми без целево обезпечение“, за просрочените заеми, срещу които има некредитуеми активи, които при ликвидирането им може да се реализира покритие на заема, и
– сметка „Просрочени заеми без покритие“, за просрочените заеми, които въобще нямат
никакво покритие.
б) Да се дадат на клоновете допълнителни указания за начина на извършване на проверките в предприятията, във връзка с реалното покритие на заемите и се окаже на инспекторите поконкретна помощ на място от страна на инструкторите при отрасловите дирекции.
3. По контрола на капиталните вложения
а) Да се уточнят задълженията и правата на банката във връзка с контрола по капиталните
вложения на базата на останалите в сила точки от Устава на БИБ, 65-о постановление на МС от
1966 г. и Наредбата за взаимоотношенията на банката със стопанските организации и се дадат допълнителни указания на банковите клонове по работата на техническите инспектори, във връзка с
корекциите по ПСД и възстановяването на суми по неправилни плащания на строително-монтажни работи, за всички етапи на строителството.
За отстраняване на явилите се противоречия с новия Правилник за капиталното строителство, по отношение взаимоотношенията на банките с предприятията и организациите, да се внесе
предложение в Министерския съвет, или да се ускори уточняването на правата и задълженията на
банката по контрола на капиталното строителство със Закона за банките.
б) При изготвянето на новите инструкции за кредитиране, да се разработи правото на банката да намалява размера на кредита и на лимита за финансиране, когато инвеститорът не вземе
мерки, включително и по линията на арбитража, за изправяне със строителя и проектанта допуснатите неправилни завишения по проектосметните документации и допуснати неправилни плащания за извършено строителство поради незаконно увеличаване на цени, надписване на количества,
грешки в изчисленията и др.
в) Инспекторите-инструктори при експертно-техническите дирекции да повишат взискателността към техническите органи при банковите клонове за по-широко разкриване на допуснатите
завишения по ПСД и неправилни плащания при изплащането на извършеното строителство.
4. По контрола на фонда работна заплата
а) Да се обсъди въпросът за подсилване на звената по ръководството на контрола по фонда работна заплата при управленията на БНБ и отрасловите банки.
При окръжните клонове да се обособят инструктори-методисти по контрола на фонда работна заплата към отделите по паричното обръщение.
б) Отрасловите банки да дадат на клоновете допълнителни указания за засилване на проверките в предприятията във връзка с верността на данните на заложения в схемата доход за разпределение.
5. По паричното обръщение
За да се повиши нивото на икономическата работа в окръжните банкови клонове във връзка с проблемите по изпълнението на касовия план и равнището на паричното обръщение, Емисионна-касовата дирекция да разработи конкретни методически указания, които със специално ок-
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ръжно да възложи на окръжните клонове за изпълнение и съблюдаване в тяхната работа, а инструкторите при дирекцията да окажат непосредствена помощ на място в клоновете по икономическата работа на началниците на отдели по паричното обръщение.
София, 19 май 1969 г.

ДИРЕКТОР: (п) Ж. Проданов

ЦДА, ф. 132, оп. 30, а.е. 1, л. 294, 301–314. 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-статистическия 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. Председател 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 Министерския съвет. През 1976−1982 г. е председател на Държавния комитет за планиране, а през
1989−1990 г. − министър на икономиката и планирането.

№ 305
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА
МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА УВЕЛИЧЕНАТА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ НА
СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ БНБ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОСРОЧВАНЕТО НА ЗАЕМИТЕ
И НА ПЛАТЕЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ
София, 15 октомври 1971 г.

ПРОТОКОЛ № 21
Заседание на 15 октомври 1971 година
Заседават: КИРИЛ ЗАРЕВ, ГЕОРГИ ДИМОВ, проф. ТОТЮ ТОТЕВ, КРУМ КОЛЕВ, ГАРАБЕД АРАМОВ, ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ, ДРАГАН ИЛИЕВ, ДИМИТЪР ВРАЖАЛСКИ и РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ
Отсъствуват:
Присъствуват: ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, ДИМИТЪР КАСАБОВ
Заседанието се откри в 15 часа

Дневен ред:
1. Информация за финансовото състояние на стопанските организации и вземане на мерки
за по-пълно прилагане на кредитния механизъм. Докладва Г. Димов.
[...]
По точка 1. Управителният съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
Утвърждават се следните мероприятия във връзка с информацията за финансовото състояние на стопанските организации:
1. Дирекциите „Планово-икономическа“, „Оборотни средства“ и „Счетоводна“ до края на
настоящата година да направят предложение пред Управителния съвет за мерките, които трябва да
се вземат за засилване отговорността на директорите на банковите клонове във връзка с използуването на дадените им кредитни лимити – както при превишение, така и при неизползуване.
Дирекция „Ревизионна“ да осигури извършването на проверки в банковите клонове по изпълнението на нарежданията, които ще се дадат във връзка с това.
2. С оглед засилване банковото въздействие да се прилагат и следните допълнителни санкции при въвеждането на особен режим на кредитиране и плащане, а именно:
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– лишаване от ползуването на някои или всички видове непланови заеми;
– с просрочения заем обща партида да се блокира кредитния лимит, респективно контролна цифра по специалната заемна сметка.
3. Генералните директори да осигурят наблюдение по определени от тях показатели, характеризиращи финансовото състояние на обединенията и техните поделения, на които е въведен
особен режим на кредитиране и плащане.
4. Генералните директори да докладват при необходимост на Управителния съвет на банката за тежкото финансово състояние на държавните стопански обединения и техните клонове, както и за взетите мерки.
5. Особен режим на кредитиране и плащане да се въвежда, по преценка на генералните директори, не само за клоновете на дадено държавно стопанско обединение, но и за цялото обединение, независимо от финансовото състояние на отделни негови клонове. В тези случаи да се пристъпва към издължаване на просрочените заеми и просрочените платежни документи на клоновете
със средства от сметките на Д[ържавно] С[топанско] О[бединение].
Въвеждането на особен режим на кредитиране и плащане на клоновете на ДСО да се извършва след разглеждане на състоянието им съвместно с ръководството на съответното ДСО.
6. На директорите на окръжните банкови клонове да се даде право да въвеждат особен режим на кредитиране и плащане на стопански организации, невлизащи в държавните стопански
обединения.
7. Българската външнотърговска банка да не приема за кредитиране износни стоки, които
не могат да бъдат изнесени поради некачественост, независимо от срока на доставката им.
[...]
София, 15 октомври 1971 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: К. Зарев
За СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: В. Бойчев
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
др. КИРИЛ ЗАРЕВ
ТУК

ЗАПИСКА
от ГЕОРГИ ДИМОВ, зам.-председател на Българска народна банка
Другарю Председател,
От 1 април т.г. започна приложението на новия кредитно-разплащателен механизъм, който
се характеризира с въвеждането на условно използуване на ускорената акцептна форма на плащане и лимитирането на по-голяма част от видовете заеми. Данните, с които разполагаме след тази
дата показват, че просрочената задлъжнялост към банката и доставчиците се увеличава, което се
вижда от следната
ТАБЛИЦА:
за просрочените заеми и просрочените платежни документи
(в млн. лева)
Пояснения
1. Просрочени заеми
2. Просрочени платежни
документи
3. Общо просрочена
задлъжнялост

31.III.

30.VI.

31.VII.

31.VIII.

31.IX.

349

310

368

368

379

48

111

175

215

190

397

421

543

583

569
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Намалението към 30 септември е резултат главно на това, че съгласно разпоредбите на инструкциите за кредитиране за оборотни средства, през втората половина на м. септември могат да
се използуват лимитите за IV-то тримесечие, ако те са по-големи от тези за третото тримесечие.
От посочените по-горе данни е видно, че на финансовото състояние, в което се намират
стопанските организации, не може да се даде положителна оценка. Увеличението на просрочената задлъжнялост обаче не трябва да се приема като недостатък на кредитно-разплащателния механизъм. Напротив, той спомага за разкриване на сериозни слабости в дейността на някои държавни стопански обединения, установени в резултат на извършения анализ на причините за увеличаването на просрочената задлъжнялост. Този извод се потвърди и на проведеното на 5 октомври
т.г. съвещание с главните директори на окръжните банкови клонове във връзка с приложението на
новия кредитно-разплащателен механизъм.
От изказванията на 14 главни директори се вижда, че в работата на стопанските организации и техните клонове съществуват сериозни слабости, които водят до трайни финансови затруднения, проявяващи се в просрочени заеми към банката и просрочени платежни документи към доставчиците. На първо място трябва да се посочи наличието на произведена готова продукция без
осигурен пласмент или доставени суровини за такава продукция. Така например в клона „Андрей
Юруков“ на ДСО „Рила“ производството на 32 хил. броя трикотаж не е обвързано с договори.
ДИП „Възраждане“ – Котел произвежда мебелна тъкан (дамаска), която не е качествена и не се
търси от мебелните предприятия. Във фабрика „Марек“ – Кюстендил има продукция за около 536
хил. лева, която е залежала и не се търси. Подобно е положението и в машиностроителния завод
„Победа“ – Сливен. Произведените дараци за Съветския съюз и станове за Унгария не могат да
бъдат изнесени. Освен това в завода има дарашки гарнитури за 758 хил. лева, които също не може да бъдат реализирани. Произведени са били и 90 000 броя касетки за сушилни на тютюн на
ДСО „Тютюнева промишленост“, които не са платени, тъй като не са били осигурени средства по
плана за капиталните вложения.
Изнесени бяха още редица други случаи на производство на продукция, без да е осигурен
нейния пласмент, а така също и на продукция, която има характер на капитални вложения, но след
производството є не може да бъде платена, поради неосигурени средства. По тези причини се създават сериозни финансови затруднения в клоновете на стопанските организации, изразяващи се в
просрочени задължения към банката и доставчиците.
Освен това има случаи, когато производителите отчитат реализация, тъй като продукцията
е предадена и платена от външнотърговските организации. Те от своя страна обаче не могат да намерят пласмент, поради което платените стоки остават в страната и в същност реализация в народностопански мащаб не е извършена. Така например „Балканкаримпекс“ е заплатил продукция,
главно електрокари, за 27 милиона лева на клоновете на ДСО „Балканкар“, която се намира на отговорно пазене в производителите. Поради некачественост няма да бъдат изнесени за Индия 600
броя трактори ТЛ-30-А за 3,168 хил. лева, платени от ДТП „Агромашинаимпекс“ и оставени на
отговорно пазене в района на Тракторния завод – Карлово. Съгласно т. 54 от Общите условия за
доставка на стоки за износ, произведените и предназначени за износ стоки могат да бъдат оставени в складовете на доставчика за срок до 6 месеца. Правилно ще бъде в такива случаи, ако се установи, че платената продукция е без осигурен пласмент тя да се изключва веднага от кредитиране, без да се изчакват крайните срокове по Общите условия или пък тези, предвидени в Инструкцията на Българската външнотърговска банка за кредитиране на стопанските организации за външнотърговската им дейност.
Изказалите се директори на банковите клонове отбелязаха, че заинтересоваността на държавните стопански обединения към финансовото състояние на клоновете им е слаба. Има случаи,
когато чрез окръжните комитети на БКП са били отправяни покани към ДСО да осигурят свои
представители на срещите, на които е разглеждано финансовото състояние на техни клонове и
въпреки това не са участвували представители на обединенията.
Почти във всички случаи генералните директори на обединенията нареждат на своите клонове да продължат изпращането на стоково-материални ценности на купувачите, независимо от
това дали последните заплащат или не изпратените им ценности. Във връзка с това ще бъде целесъобразно кредитните санкции на банката да се налагат не само на клоновете на обединенията, но
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и на цялото обединение.
Наред с това, трябва да се отбележи, че и работата на банковите клонове по приложението
на механизма и използуването на мерките за въздействие не е задоволителна. Много банкови клонове продължават да приемат платежните искания по ускорената акцептна форма срещу нередовни платци, като по този начин увеличават просрочените заеми на доставчиците. Не е организирано ежедневно следене на просрочените задължения към банката и доставчиците, а там, където е
организирано такова, не винаги то се използува като сигнал за разглеждане състоянието на клона
на стопанската организация и прилагането на съответни мерки за въздействие. Макар, че финансовото положение на много такива клонове е лошо и то от продължително време, банковите клонове не правят своевременно предложения пред съответната генерална дирекция за въвеждане на
особен режим на кредитиране и плащане. Там, където пък е въведен такъв режим и подобрение в
работата няма, също не се правят предложения за изключване от кредитиране, поради което за сега само на едно предприятие е наложена такава санкция. Все още въздействието на банката върху
доставчици, които изпращат ценности на нередовни платци е слабо, поради неприлагане на предвидените санкции.
Като се имат предвид резултатите от досегашното приложение на новия кредитно-разплащателен механизъм, проверките, извършени в някои банкови клонове и изказванията, направени
на съвещанието, считам, че Управителния съвет на банката следва да обсъди следните допълнителни мерки, които трябва да се вземат, за да се засили въздействието на банката върху стопанските организации и се подобри работата на банковите клонове:
1. Генералните дирекции и банковите клонове в Ботевград, Варна и Казанлък, в срок до
25.X. т.г. да представят на Дирекция „Планово-икономическа“ данни за спуснатите кредитни лимити за IV-то тримесечие на т.г., по окръзи, за следните видове заеми: оборота, стокооборота,
планови запаси, временни непланови запаси, нередовни запаси, по специални решения, остатъците за ликвидационните заеми към 30.XI. т.г. и определен от тях лимит за разплащателните заеми за
окръга. Същите да определят остатъците на просрочените заеми – обща партида към 30.XI. и
31.XII., като изхождат от фактическия им размер към 30.IX. т.г. и предвидят намаление до края на
годината не по-малко от 30%.
Тези данни да се дадат, както следва:
– Генерална дирекция „Промишленост и строителство“ за клоновете и поделенията на
всички обединения, контролирани от същата;
– Генерална дирекция „Търговия и транспорт“ за клоновете и поделенията от системата на
ДСО „Търговия на едро“ и ДСО „БДЖ“ и
– Банковите клонове Ботевград и Казанлък за контролираните от тях обединения, а банковият клон Варна само за ДСО „Корабостроене“.
2. Дирекция „Планово-икономическа“ в срок до 30.X. т.г. да внесе за одобрение в Управителния съвет общата сума на така определените лимити за окръжните банкови клонове.
3. Окръжните банкови клонове да разпределят спуснатия им лимит по районни банкови
клонове, като спазват лимитите, спуснати им от генералните дирекции с отделни лимитни писма.
4. Директорите на банковите клонове да следят общия размер на просрочените и редовни
заеми, за да не се превишава общия кредитен лимит, спуснат на банковия клон, като вземат под
внимание и вътрешно-тримесечните и снижаващи се лимити.
5. Дирекция „Информация и проучвания“ да организира допълнителна отчетност за използуването на лимитите по това решение по окръзи.
6. Дирекция „Планово-икономическа“ да следи ежемесечно кои банкови клонове превишават спуснатите им кредитни лимити общо за окръга и прави предложение до Централното управление на банката за разглеждане работата на тези окръзи;
7. С оглед засилване банковото въздействие да се прилагат и следните допълнителни санкции при въвеждането на особен режим на кредитиране и плащане, а именно:
– лишаване от ползуването на някои или всички видове непланови заеми;
– с просрочения заем обща партида да се блокира кредитния лимит, респективно контролна цифра по специалната заемна сметка.
8. Генералните директори да осигурят наблюдение по определени от тях показатели, харак-

338

Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г.

Част втора

теризиращи финансовото състояние на обединенията и техните поделения, на които е въведен
особен режим на кредитиране и плащане.
9. Генералните директори да докладват ежемесечно на Управителния съвет на банката за
финансовото състояние на държавните стопански обединения и техните клонове, както и за взетите мерки.
10. Особен режим на кредитиране и плащане да се въвежда по преценка на генералните директори, не само за клоновете на дадено държавно стопанско обединение, но и за цялото обединение, независимо от финансовото състояние на отделни негови клонове. На директорите на окръжните банкови клонове да се даде право да въвеждат особен режим на кредитиране и плащания на
стопански организации, невлизащи в държавните стопански обединения.
11. Българската външнотърговска банка да не приема за кредитиране износни стоки, които
не могат да бъдат изнесени поради некачественост, независимо от срока на доставката им.
12. Дирекция „Оборотни средства“ да изготви информация до председателя на Министерския съвет др. Ст. Тодоров, в която да се разгледа финансовото състояние на някои държавни стопански обединения и резултатите от приложението на кредитно-разплащателния механизъм. В информацията да се поставят и въпросите, които Министерския съвет трябва да реши, за да се осигури правилното и пълно приложение на механизма.
Ако Управителният съвет приеме направените предложения следва да се възложи на дирекция „Оборотни средства“ да разработи указания до генералните дирекции и банковите клонове.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Димов
София, октомври 1971 г.
ЦДА, ф. 132, оп. 31, а.е. 3, л. 148–149, 152–158. Оригинал. Машинопис.

№ 306
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГЕОРГИ ДИМОВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРИЛ ЗАРЕВ С ПРОЕКТ ЗА ОКРЪЖНО ПИСМО ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА
БАНКОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ *
София, 10 декември 1971 г.
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря КИРИЛ ЗАРЕВ
ТУК

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Георги ДИМОВ, зам.-председател на банката
Другарю Председател,
В съответствие с решението на Управителния съвет на банката за засилване въздействието и заинтересоваността на стопанските организации от финансовото състояние на клоновете им
чрез събиране на просрочените заеми и от сметките на стопанските организации, беше разработен
проект за окръжно до банковите клонове, който представям за разглеждане и одобрение от Управителния съвет.
В проекта за окръжно е залегнал принципа за събиране на една част от просрочените заеми на клоновете на стопанската организация от разплащателната є сметка или от сметката є на
фонда „РТУ“. По този ред ще се събират досегашните просрочени заеми – необезпечени. В тези
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заеми понастоящем се отнася стойността, както на изключените от обезпечение стоково-материални ценности, така и отклонените оборотни средства във вземания от нередовни купувачи, преразход по фондовете и др. Тези суми имат различен характер, макар че за сега се събират в една партида просрочен заем. За по-точно разграничаване на тези суми в проекта е предвидено всички изключени от кредитиране стоково-материални ценности, като излишни, ненужни, залежали, некачествени, дефектни и демодирани да се отчитат в отделна партида на просрочените заеми под наименование „Просрочени заеми от изключени от кредитиране стоково-материални ценности“. Останалите отклонени оборотни средства, включително негодните ценности, ще се отчитат в друга
партида на просрочените заеми под наименование „Просрочени заеми необезпечени“.
Съществен и важен момент в предлагания за одобрение проект са разпорежданията на т. 7,
съгласно които със сумата на прехвърления за издължаване просрочен заем от сметките на стопанската организация се ангажира кредитния лимит, респективно контролната цифра за заемите,
отпускани по условията на дяловото участие (заем по оборота, заем по стокооборота и заема за
производствени запаси на строителните и проектантски организации/. Против тези разпоредби може би ще се направят сериозни възражения от страна на стопанските организации, особено когато прехвърлените при тях просрочени заеми ще бъдат частично или изцяло издължени със средства от сметките им. В тези случаи, макар, че просрочения заем е вече издължен, то лимита, респективно контролната цифра на клона, ще останат блокирани до тогава, докато причините за възникването на просрочените заеми не бъдат отстранени и клона не възстанови на стопанската организация иззетите средства за издължаване на просрочените заеми. Ако се възприеме тезата, според
която с прехвърлените просрочени заеми не следва да се блокира лимита, респективно контролната цифра, то това би означавало на практика да не се държи сметка за причините, които са довели
до възникване на просрочените заеми и клоновете на стопанската организация да ползуват повече заемни оборотни средства, отколкото са договорени.
При подработване на проекто-окръжното, генералните дирекции при Централното управление на банката и банковите клонове в София направиха редица предложения за допълнение и
подобряване на отделните текстове, повечето от които са отразени в проекта. Някои от предложенията обаче, преценихме, че не следва да се приемат, поради което не са взети под внимание и не
са отразени в проекта. По-съществените от тези предложения са следните:
1. Дирекция „Вътрешна търговия“ намира, че с кредитирането на търговските организации
при наличието на разплащателна сметка са създадени вече необходимите предпоставки за засилване на банковото въздействие за подобряване финансовото състояние на стопанските организации,
поради което предлага за сега, при съществените различия в кредитирането на търговията спрямо
останалите отрасли, да не се въвежда предложеният с проекто-окръжното ред за издължаване на
просрочените необезпечени заеми на търговията. Предложението не е взето под внимание, тъй като не може да се приеме, че наличието на разплащателна сметка при търговските организации осигурява възможностите за въздействие от страна на банката за подобряване на финансовото им
състояние, каквито възможности се създават с проекто-окръжното. Освен това, предвидено е,
прехвърлянето на просрочените заеми за издължаване от сметките на обединенията да се извършва по преценка на директора на банковия клон.
2. Дирекция „Планово-икономическа“ обръща внимание, че средствата по фонд „РТУ“ са
планово насочени и че с разходването им за погасяването на банкови заеми за оборотни средства
ще се осуети изплащането на разходи в това число и за капитални вложения, които по план са осигурени със средства и банката е открила финансирането.
Бележки във връзка с използуването на средствата по фонд „РТУ“ правят и други дирекции
и банкови клонове, като, освен посочените аргументи на дирекция „Планово-икономическа“, се
отбелязва, че в Наредбата за фондовете не е предвидено средствата по този фонд да се изразходват за такива цели.
Направените бележки относно използуване на средствата на фонд „РТУ“ на горестоящите
организации за издължаване на прехвърлените им просрочени заеми не са взети под внимание,
тъй като съгласно т. 15.1 на Правилника за държавните стопански организации, държавната стопанска организация и нейните клонове отговарят за задълженията си с оборотните средства, включително и с влоговете по специалните фондове.
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3. При изземването на средства от фонд „РТУ“, като се имат предвид измененията, направени с 29-то постановление на Министерския съвет от т.г. в новия икономически механизъм, съгласно който нормативно полагащите се отчисления за този фонд се използуват за покриване на отрицателната сума по фонд „ИВП“, могат да възникнат случаи, при които преразходът по фонд
„РТУ“ ще се увеличи с иззетите суми за погасяване на просрочените заеми. Дирекция „Транспорт
и услуги“ поставя въпроса дали при отпускането на заем за заплати ще се прави анализ на причините, поради което се е явил дебитният остатък по фонд „РТУ“. По този въпрос не е взето отношение в окръжното, тъй като считаме, че такъв анализ не следва да се прави.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Димов
София, 10 декември 1971 г.
ЦДА, ф. 132, оп. 31, а.е. 3, л. 265–266, 268–271. Оригинал. Машинопис.
* Докладната записка е приета от УС на БНБ с Протокол № 25 от 16 декември 1971 г.

№ 307
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ БАНКАТА ДА ПОНАСЯ
НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ, ПОЛУЧЕНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕЕФЕКТИВНИ
РЕШЕНИЕ В НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ
София, 16 декември 1971 г.

ПРОТОКОЛ № 25
Заседание на 16 декември 1971 година
Заседават: КИРИЛ ЗАРЕВ, ГЕОРГИ ДИМОВ, КРУМ КОЛЕВ, ГАРАБЕД АРАМОВ, ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ, ДИМИТЪР ВРАЖАЛСКИ и РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ
Отсъствуват: проф. ТОТЮ ТОТЕВ и ДРАГАН ИЛИЕВ
Присъствуват: ИВАН МИХОВ от МС, ЖЕКО ЖЕКОВ от КДК, ВАНГЕЛИЦА КРЪСТЕВА, ДИМИТЪР КАСАБОВ, ХРИСТОМИР ЙОРДАНОВ, ГЕОРГИ ЦИНЦАРСКИ
Заседанието се откри в 9 часа

Дневен ред:
[...]
3. Предложения относно понасянето от банката на неблагоприятните резултати, получени
вследствие на неефективни решения в нейната дейност. Докладват Хр. Йорданов и Дим. Касабов.
[...]
По точка 3. Управителният съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
Приемат се предложенията за понасянето от банката на неблагоприятните резултати, получени вследствие на неефективни решения в нейната дейност, като:
1. Въпросите по капиталните вложения да се отразят в проекта за Наредба за използуване
на средствата по фонд „Кредитиране на високоефективни капитални вложения“ при БНБ.
Отг.: Д. Вражалски
Срок: срокът за утвърждаване
на Наредбата – 31.XII.1971 г.
2. По краткосрочното кредитиране:
Когато стопанска организация се обяви в ликвидация поради влошени финансови резултати и неплатежоспособност, съответният банков клон поставя въпроса за събиране на банковите
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вземания пред Централното управление на банката, за получаване на указания.
Централното управление разглежда състоянието на обявената в ликвидация стопанска организация и действията на кредитиращия банков клон и ако прецени, че влошените финансови резултати и неплатежоспособност изцяло или частично са настъпили поради неправилни или неефективни действия на банката, дава разпореждания несъбираемите вземания да останат за сметка
на резервния фонд на банката.
Наред с това налага съответни санкции на виновните длъжностни лица.
При възникване на такива случаи да се прилагат това решение.
[...]
София, 16 декември 1971 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: К. Зарев
За СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: В. Бойчев

Дирекция „Оборотни средства“
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря КИРИЛ ЗАРЕВ
ТУК

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ХРИСТОМИР ЙОРДАНОВ, директор на дирекция „Капитални вложения“ и
ДИМИТЪР КАСАБОВ, директор на дирекция „Оборотни средства“.
ОТНОСНО: предложения за изпълнение
на т. 8 от Ваша заповед № 1531 от
20 август 1971 година.
Другарю Зарев,
В областта на капиталните вложения Българската народна банка разпределя самостоятелно
оная част от тях, която є е предоставена с плана по капиталните вложения за осъществяване на високоефективни мероприятия по раздел III-ти от Наредбата за децентрализираните капитални вложения. Считаме, че единствено в тази дейност на банката могат да се потърсят възможности за изпълнение на споменатата Ваша заповед.
При отпускане на въпросните кредити, по наше мнение отговорността на банката следва да
се ограничава в проверка за установяване наличието на всички основни и задължителни техникоикономически показатели, без да се произнася за тяхната достоверност, което е извън рамките на
нейната компетентност.
В случаите, когато в резултат на недостатъчно задълбочена проверка в споменатите рамки,
банката не прецени правилно ефективността на искания заем и същия не може да се погаси в първоначално определения срок, предлагаме:
– остатъка от неиздължения заем по искане на инвеститора да се разсрочи, като сумата на
събраните лихви в новия срок за издължаване на заема бъде изцяло превеждана в полза на републиканския бюджет.
– когато стопанска организация се обяви в ликвидация, поради влошени финансови резултати и неплатежоспособност, съответният банков клон поставя въпроса за събиране на банковите
вземания пред Централното управление на банката за получаване на указания.
Централното управление разглежда състоянието на обявената в ликвидация стопанска организация и действията на кредитиращия банков клон и ако прецени, че влошените финансови резултати и неплатежоспособност изцяло или частично са настъпили, поради неправилни или нее-
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фективни действия на банката, дава разпореждания несъбираемите вземания да останат за сметка
на резервния фонд на банката.
Наред с това налага съответни санкции на виновните длъжностни лица.
ДИРЕКТОР: Хр. Йорданов
ДИРЕКТОР: Д. Касабов
София, 4 декември 1971.
ЦДА, ф. 132, оп. 31, а.е. 3, л. 265–266, 287–288. Оригинал. Машинопис.

№ 308
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА
УСЛОВИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В
НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ
София, 16 декември 1971 г.

ПРОТОКОЛ № 25
Заседание на 16 декември 1971 година
Заседават: КИРИЛ ЗАРЕВ, ГЕОРГИ ДИМОВ, КРУМ КОЛЕВ, ГАРАБЕД АРАМОВ, ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ, ДИМИТЪР ВРАЖАЛСКИ и РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ
Отсъствуват: проф. ТОТЮ ТОТЕВ и ДРАГАН ИЛИЕВ
Присъствуват: ИВАН МИХОВ от МС, ЖЕКО ЖЕКОВ от КДК, ВАНГЕЛИЦА КРЪСТЕВА, ДИМИТЪР КАСАБОВ, ХРИСТОМИР ЙОРДАНОВ, ГЕОРГИ ЦИНЦАРСКИ
Заседанието се откри в 9 часа

Дневен ред:
[...]
4. Докладна записка относно определяне кога стопанската организация е неплатежоспособна. Докладва Д. Касабов.
По точка 4. Управителният съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
Приема да се считат за неплатежоспособни онези стопански организации, които са изключени от кредитиране.
[...]
София, 16 декември 1971 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: К. Зарев
За СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: В. Бойчев
До
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
другаря ГЕОРГИ ДИМОВ
ТУК

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ КАСАБОВ, директор на Дирекция „Оборотни средства“.
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Другарю Зам. Председател,
С точка 7.2. от Правилника за държавните стопански организации е разпоредено при неплатежоспособност на клон на държавна стопанска организация, за задълженията му да отговаря
централата на държавната стопанска организация. Когато и тя е неплатежоспособна, за задълженията на клона отговарят другите клонове.
Въпросът кога да се счита даден клон на държавна стопанска организация за неплатежоспособен у нас до сега не е изяснен.
На база на практиката на Госбанк, във „Финансово-кредитный словарь“ е дадено определение на понятието неплатежоспособност и е указан реда и начина за действие от Госбанк в тези
случаи.
Обявяването на предприятията в неплатежоспособност се явява като мярка за въздействие,
кредитна санкция на банката по отношение на лошоработещите предприятия. Случаите за обявяване в неплатежоспособност са редки и възникват обикновено поради неудовлетворително ръководство на предприятията, безстопанственост и други подобни случаи. Правото за обявяване на
предприятията и организациите в неплатежоспособност е предоставено на Госбанк, респективно
на Стройбанк.
За неплатежоспособна се обявява такава стопанска организация, която в продължение на 6
месеца след превеждането є на особен режим на кредитиране и разплащане не е подобрила показателите на своята стопанска дейност, т.е. продължава да не изпълнява плана за натрупването или
допуска свръхпланови загуби, увеличава недостига на собствените оборотни средства и систематически не изпълнява своите задължения пред бюджета, доставчиците и банката. Предприятията
се обявяват за неплатежоспособни след изтичане на 15 дни от уведомяването за това от банката на
министъра или ръководителя на висшестоящата стопанска организация.
Спрямо обявените в неплатежоспособност предприятия и организации Госбанк може да
прилага допълнителни санкции като: прекратяване кредитирането по всички видове заеми; не разрешаване извън поредността на плащане на средства от разплащателната сметка на суми за неотложни нужди и пр. В отделни случаи банката може да извърши продажба на стоково-материалните ценности на неплатежоспособните предприятия на други държавни предприятия (с изключение
на основни средства и оборудване, семена и фураж за добитъка).
Списъкът на неплатежоспособните предприятия и организации се публикува от Госбанк в
специален бюлетин.
Въпросът за неплатежоспособността при наши условия считаме, че следва да се реши както следва:
1. За неплатежоспособни клонове на държавна стопанска организация да се считат тези
клонове, които са преведени на особен режим на кредитиране и плащане, които след изтичане на
3 месеца от въвеждането на този режим, не са подобрили и няма изгледи за подобряване на финансовото им състояние
2. Редът и начина за обявяване на клоновете на държавните стопански организации в неплатежоспособност да бъде същия, както при въвеждането на особения режим на кредитиране и
плащане.
3. За обявяването в неплатежоспособност на клоновете на държавната стопанска организация да бъдат уведомявани съответните министерства и ръководители на висшестоящата организация.
Ако споделяте горното предложение, моля др. Зам. Председател да го предложите за разглеждане и одобряване от Управителния съвет на банката.
София, 23.XI.1971 г.

ДИРЕКТОР: Д. Касабов

ЦДА, ф. 132, оп. 31, а.е. 3, л. 265–266, 289–290. Оригинал. Машинопис.
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№ 309
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ
ЗА СТИМУЛИРАНЕ ЧРЕЗ КРЕДИТА И ЛИХВАТА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСОБЕНО
ВАЖНИТЕ ЗА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ
София, 27 декември 1971 г.

ПРОТОКОЛ № 27
Заседание на 27 декември 1971 година
Заседават: КИРИЛ ЗАРЕВ, ГЕОРГИ ДИМОВ, ПРОФ. ТОТЮ ТОТЕВ, КРУМ КОЛЕВ,
ГАРАБЕД АРАМОВ, ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ, ДРАГАН ИЛИЕВ, ДИМИТЪР ВРАЖАЛСКИ И
РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ
Отсъствуват: –
Присъствуват: АНТОН ТРОПЧЕВ от ЦК, ВАНГЕЛИЦА КРЪСТЕВА, Д-Р КОНСТАНТИН ПОПОВ, ХРИСТОМИР ЙОРДАНОВ, ГЕОРГИ БАНОВ, НЕДЮ ИВАНОВ
Заседанието се откри в 9 часа

Дневен ред:
[...]
3. Докладна записка относно разработване и предлагане на мерки за стимулиране чрез кредита и лихвата производството на особено важните за народното стопанство суровини и материали. Докладва: Хр. Йорданов
[...]
По точка 3. Управителният съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема заемите, които банката ще разрешава за мероприятия, свързани с увеличаване
производството на високодевизни стоки, намаляване вноса на суровини, материали, резервни части, окомплектовка и др. от II-ро направление, обслужване на населението за осигуряване на стабилно парично обръщение, на които времетраенето на строителството може да бъде над 6, но не
повече от 18 месеца, а срокът за издължаване – до 36 месеца, да се олихвяват с 4% годишна лихва, независимо от срока за издължаване.
За окръзите, за които има специални правителствени решения за тяхното развитие, заемите за горните цели да се разрешават при по-нисък от 4% лихвен процент, но не по-нисък от 1%,
при условията на т. 14 от действуващата Лихвена тарифа.
2. Директорът на дирекция „Планово-икономическа“ да отрази това решение на Управителния съвет на банката в проекта за Наредба за използуване на средствата по фонд „Високоефективни капитални вложения“ при БНБ.
Отг.: Д. Вражалски
Срок: 31.XIII.1971 год.
[...]
София, 27 декември 1971 год.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: К. Зарев
За СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: В. Бойчев
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ДО ДР. К. ЗАРЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
БЪЛГАРСКАTA НАРОДНА БАНКА
ТУК

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ХРИСТОМИР ЙОРДАНОВ, директор на дирекция „Капитални вложения“.
ОТНОСНО: разработване и предлагане на мерки за стимулиране чрез кредита и лихвата производството на особено важните за народното стопанство суровини и материали.
ДР. ЗАРЕВ,
Изпълнението на решението по т. 2-ра от протокол № 21/15-X-1971 г. на Управителния съвет на банката считаме, че може да се реализира само в областта на капиталните вложения разпределяни от банката по пътя на кредитиране за високоефективни мероприятия.
С отделна справка от Вас до др. Ст. Тодоров, председател на Министерския съвет от 8 декември т.г. е предложено за какви цели следва да се използуват кредитите за високоефективни капитални вложения. По моя преценка, направените предложения в справката отговарят на целите,
които са поставени с цитираното решение на Управителния съвет на банката.
Въз основа на тази справка се измени и допълни Наредбата за децентрализираните капитални вложения в следните направления:
– даде се възможност при осъществяването на високоефективни мероприятия строителството да може да продължава над 6 месеца, но не повече от 18 месеца, а срокът за издължаване на
заема – до 36 месеца;
– предвиди се възможността при осигуряване на допълнителни ресурси по фонд „Високоефективни капитални вложения“, банката да отпуща кредити над определения є лимит;
– беше наредено на Българска външнотърговска банка в случаите, когато за осъществяването на високоефективни мероприятия е необходима допълнителна валута, с наше разрешение (на
БНБ) да отпуска такава за сметка на допълнителни външни кредити със срок на издължаване и над
12 месеца, но не повече от 24 месеца за сметка на ефекта от мероприятието.
За да се получи по-пълен ефект от приложението на този режим на кредитиране, предлагаме заемите по ал. II на т. 13 от проекта за Наредбата за децентрализираните капитални вложения
да се олихвяват с 4% лихва – най-ниския лихвен процент по заеми за капитални вложения, като
той не се поставя в зависимост от срока за издължаване на заема. За целта да се дадат съответни
указания на банковите клонове след влизане в сила на Наредбата за децентрализираните капитални вложения.
Като имате предвид изложеното, моля да се приема като изпълнена т. 2-ра от протокол
№ 21/15-X- т.г. на Управителния съвет на банката относно капиталните вложения.
ДИРЕКТОР: Хр. Йорданов
София, 27 ноември 1971.
ЦДА, ф. 132, оп. 31, а.е. 3, л. 319–320, 326–327. Оригинал. Машинопис.
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№ 310
ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С ПРИЛОЖЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
„ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ“ И С РЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДРОБЕН АНАЛИЗ НА
ВЗЕМАНИЯТА ВЪВ ВАЛУТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМАТА НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА С ОГЛЕД УСТАНОВЯВАНЕ ЛИКВИДНОСТТА НА
ВЗЕМАНИЯТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ТЕЗИ ОРГАНИЗАЦИИ
София, 15 февруари 1972 г.

ПРОТОКОЛ № 5
Заседание на 15 февруари 1972 год.
Заседават КИРИЛ ЗАРЕВ, ГЕОРГИ ДИМОВ, проф. ТОТЮ ТОТЕВ, КРУМ КОЛЕВ, ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ, ДРАГАН ИЛИЕВ, ДИМИТЪР ВРАЖАЛСКИ И РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ
Отстъствуват ГАРАБЕД АРАМОВ
Присъствуват д-р КОНСТАНТИН ПОПОВ, ВАНГЕЛИЦА КРЪСТЕВА, СТЕФАН ЗЛАТАРЕВ, ДИМИТЪР КАСАБОВ, ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ, ПЕТКО КУРИЙКОВ, ВЛАДИМИР
ДОЦЕВ, ЛЮБОМИР ДОНЧЕВ И НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ
Заседанието се откри в 15,30 часа

Дневен ред:
[...]
3. Информация относно валутните приходи и разходи на стопанските организации с експлоатационна дейност и влиянието им върху размера на оборотните средства.
Докладва: Г. Иванов
[...]
По т. 3 Управителният съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
Директорът на дирекция „Транспорт и услуги“ при БНБ и директорът на дирекция „Кредитиране на външната търговия и счетоводство“ при БВБ да извършат подробен анализ на вземанията във валута на стопанските организации с експлоатационна дейност в транспорта с оглед да се
установи ликвидността на вземанията и съвместно с директора на дирекция „Оборотни средства“
при БНБ да разгледат възможностите за тяхното кредитиране.
Резултатите от анализа да докладват на Управителния съвет на банката.
Отг.: Г. Иванов
Д. Кайраков
Д. Касабов
Срок: до 31.III.1972 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: К. Зарев
ЗА СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: В. Бойчев

3. Кредитна дейност

Кредитиране

347

ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ТУК

ИНФОРМАЦИЯ
От ГЕОРГИ ИВАНОВ, директор на Дирекция „Транспорт и улуги“
ОТНОСНО: Валутните приходи и разходи на стопанските организации е
експлоатационна дейност и влиянието им върху размера на оборотните средства.
Другарю Председател,
През последните две-три години някои стопански организации в системата на Министерството на транспорта – ДСО „БГА – Балкан“, клоновете за корабоплаване на ДСО „Воден транспорт“ и клонът на ДСО „Автотранспорт“ за международни превози, често изпадат във финансово
затруднение, поради което не могат своевременно да се разплащат с доставчиците за доставени им
резервни части и материали, да се разплащат с бюджета, да внасят в определените срокове начислените вноски по сметките на фондовете и др. Тези стопански организации извършват превоз на
товари и пътници предимно извън пределите на страната. Тъй като транспортният процес при тях
изцяло или частично протича на чужда територия, те реализират голяма част от приходите си във
валута и във връзка с експлотацията на транспортните средства извършват разходи във валута.
Относителният дял на приходите им общо във валута в общата сума на приходите за 1971 година е 78%, а този на ватулните им разходи е около 25% от общата сума на експлоатационните разходи.
За изясняване на причините за финансовото затруднение на тези стопански организации
дирекцията извърши някои проучвания за влиянието на валутните приходи и разходи върху размера на обортните им средства.
Проучванията обхващат периода 1970-1971 година по избрани от дирекцията финансови и
валутни показатели, данните по които се посочват в отделни справки:
– приложение № 1 Обобщена справка
– приложение № 2 за ДСО „БГА-Балкан“
– приложение № 3 за ДСО „Воден транспорт“ – дейност корабоплаване (БМФ-Варна,
БТФ-Бургас и БРБ-Русе) и
– приложение № 4 за ДСО „Автотранспорт“ – клон ДАП „Международни превози“
От данните в приложените справки се вижда, че посочените стопански организации през
1971 година спрямо 1970 година бележат ръст на приходите си общо 6,00%, в това число във валута – 5,13%. За същия период нормативът на оборотните им средства, който изцяло е попълнен
със собствени оборотни средства, нараства с 5,28%. Фактическите наличности на нормируемите
оборотни средства за същия период са намалели с 8,66%. Трябва да отбележим, че само ДСО
„БГА Балкан“ има към 31.ХII.1971 година наднормативни запаси от резервни части и материали
за 566 хиляди лева. Този свръхнорматив е в Селскостопанската авиация и е свързан със специално решение на бившия Комитет за стопанска координация за образуване запаси от резервни части за осигуряване редовна експлоатационна дейност.
Както вече се отбеляза дейността на тези стопански организации е предимно извършването на транспортни услуги. ДСО „БГА – Балкан“ обаче няма утвърден норматив за парични средства в услуги и съответно не е снабден с необходимите собствени оборотни средства за тази цел.
Ако се изходи от данните за ръстовете на реализираните приходи, наличностите от стоково-материални ценности и ръстовете на нормируемите оборотни средства би следвало стопанските организации да извършват своята дейност без каквито и да са финансови затруднения. В действителност, както вече се отбеляза, фактическото положение не е такова. Просрочените платежни
документи на ДСО „БГА – Балкан“ през 1971 година се движат от 1126 хил. лева до 5487 хил. лева, на ДАП „Международни превози“ – от 174 хил. лева до 1228 хил. лева и на ДСО „Воден тран-
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спорт“ – от 14 хил. лева до 215 хил. лева.
От анализа на приведените в приложенията данни се вижда, че основна причина за финансовите затруднения се явява големият размер на вземанията им във връзка с извършените от тях
транспортни услуги в лева и валута. Така, при утвърден норматив на оборотни средства за 1970
година 24 873 хил. лева, вземанията им възлизат на 29 086 хил. лева, в това число вземания във
валута 22 482 хил. лева; за 1971 година данните съответно са 26 188 хил. лева, 31 432 хил. лева
и 26 103 хил. лева. Същевременно задълженията им общо от 18 355 хил. лева, в това число задължения във валута 7575 хил. лева, за 1970 година намаляват на 12 800 хил. лева, в това число във
валута – на 7148 хил. лева. Или вземанията на стопанските организации превишават задълженията им за 1970 година общо с 10 731 хил. лева, в това число във валута 14 907 хил. лева. За 1971 година превишението общо е 18 632 хил. лева, в това число във валута – 18 995 хил. лева
Вземанията общо на ДСО „Воден транспорт“ към 31 декември 1971 година възлизат на
14 360 хил. лева, в това число във валута 12 403 хил. лева, от които в капиталистическа валута
10 630 хил. лева. Вземанията във валута на наши външнотърговски централи възлизат на 844 хил.
лева, възникнали както следва: през м. октомври 283 хил. лева, през м. ноември 520 хил. лева и
през м. декември 41 хил. лева. По години на възникването вземанията във валута се разпределят
както следва: през 1967 година – 171 хил. лева, през 1968 година – 223 хил. лева, през 1969 година – 134 хил. лева, през 1970 година – 1481 хил. лева и през 1971 година 10 394 хил. лева.
Вземанията общо на ДСО „БГА – Балкан“ към 31 декември 1971 година възлизат на 7600
хил. лева, в това число във валута 6800 хил. лева (социалистическа валута 2300 хил. лева и капиталистическа валута 4500 хил. лева). По години на възникване вземанията във валута се разпределят: през 1968 година – 50 хил. лева, през 1969 година 1595 хил. лева, през 1970 година – 538 хил.
лева и през 1971 година – 4617 хил. лева.
Към 31 декември 1971 година обединението има непреведени валутни средства в представителствата си в Алжир, Багдат, Дамаск и Кайро за 422 хил. лева поради затруднения по клиринга и в Казабланка, Хартум, Техеран и Судан за 705 хил. лева поради валутни затруднения на страните. По сведение от обединението последните и особено тези от Судан ще растат по изложените
причини.
Вземанията общо на ДАП „Международни превози“ възлизат на 9472 хил. лева, в това число във валута 6900 лева. По години на възникване вземанията във валута се разпределят: възникнали до 31 декември 1969 година – 1364 хил. лева (прехвърлени вземания от бившата Икономическа
групировка), възникнали през 1970 година – 132 хил. лева и през 1971 година 5404 хил. лева.
Големият размер на вземанията във валута (нямат се предвид вземанията, резултат на слабости в работата на стопанските организации) се дължи на сложните взаимоотношения между стопанските организации и чуждестранните агенции и фирми във връзка със спазване на редица валутни формалности и ограничения, договорни клаузи и установена международна практика за
предварително уточняване сметните отношения при разплащане по салдо, дълъг път на движения
и обработка на транспортните документи и др. В някои случаи разплащането се извършва на база
месечните заверозадължения между страните, а в други – тримесечните заверозадължения. Като
се вземе предвид, че извлечения по сметките между страните обикновено се изпращат най-малко
един месец след изтичането на срока за разплащане, то явно е, че най-ранният срок за реализация
на приходите във валута е 60, респективно 120 дни, изключая вземанията по преки сделки с чуждестранни фирми, при които срокът на документооборота е около 40–50 дни.
Съобразявайки се с тези особености на външнотърговските сделки в Инструкцията за кредитиране на стопанските организации за външнотърговската дейност вземанията във валута се
приемат за обезпечение на банковите заеми за срок от 40 до 120 дни.
С Разпореждане № 447 от 1971 година на Министерския съвет, от 1 януари 1972 година валутните приходи и разходи от транспортни услуги вместо по салдо се планират по обороти. Тази
промяна до известна степен ще доведе до намаляване сумата на просрочените документи, тъй като с левовата равностойност на получените валутни приходи веднага ще се заверяват разплащателните сметки на стопанските организации. Независимо от това обаче те продължават да изпитват сериозни затруднения при откупуване на валута за посрещане на неотложни разходи (такси за
кацане, такси за фрахтуване, средства за гориво и други експлоатационни разходи) по изложените
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вече причини.
Във връзка с изнесеното и за да се избегнат финансовите затруднения на стопанските организации с валутни приходи и разходи, които финансови затруднения в някои случаи могат да засегнат престижа на страната ни в чужбина, предлагам:
Банката да отпуска на стопанските организации с валутни приходи и разходи платежни заеми както следва:
а) платежен заем за превишението на левовата равностойност на вземанията във валута в
сроковете на документооборота над левовата равностойност на задълженията във валута.
В срока на документооборота да се считат валутните вземания както следва:
– при месечно разплащане – до 60 дни;
– при тримесечно разплащане – до 120 дни и
– при разплащане на преки сделки с чуждестранни фирми и за транспортни услуги по вноса и износа, сумите по които се получават чрез Деспред – до 40 дни.
Тримесечно, въз основа на представени сведения за валутните вземания в срока за документооборота и валутните задължения, да се извършва проверка на обезпечението, като недостигът се изисква от разплащателната сметка, а за излишъка, при поискване, да се отпуска допълнителен заем.
Вярността на представените сведения за валутните вземания и задължения да се проверява на място.
б) временен платежен заем за откупуване на валута за 10 дневна потребност на валутни
средства по реда и условията на т. 145 от Инструкция № 1 за кредитиране на стопанските организации за оборотни средства.
Моля Управителният съвет да вземе отношение.
София, февруари 1972 г.
ДИРЕКТОР: Г. Иванов
ЦДА, ф. 132, оп. 31, а.е. 4, л. 431–432, 506–510. Оригинал. Машинопис.

№ 311
ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С ПРИЛОЖЕНА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ДИРЕКТОРА НА
ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО И ПРОЕКТИРАНЕ“ И С РЕШЕНИЕ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМИ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОРАДИ ВЛОШЕНОТО
ИМ ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
София, 8 март 1972 г.

ПРОТОКОЛ № 6
Заседание на 8 март 1972 година
Заседават КИРИЛ ЗАРЕВ, ГЕОРГИ ДИМОВ, ПРОФ. ТОТЮ ТОТЕВ, КРУМ КОЛЕВ, ГАРАБЕД АРАМОВ, ДИМИТЪР ВРАЖАЛСКИ, РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ, ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ И
ДРАГАН ИЛИЕВ
Отсъствуват:
Присъстуват: д-р К. ПОПОВ, ВЛАДИМИР ДОЦЕВ, ЛЮБЕН КЪРТЕВ, инж. ИВАН ТУМАНГЕЛОВ, ХРИСТОМИР ЙОРДАНОВ, ХРИСТО ЕНКОВ, ДИНЬО КАЙРАКОВ, ДИМО СЕМОВ – БНБ гр. РУСЕ, Г. ПЕНЧЕВ ОТ АПК – Сливо поле, Русенско, СТЕФАН ЗЛАТАРЕВ.
Заседанието се откри в 15 часа

Дневен ред:
[...]
т. 9. Разрешаване заеми на строителните организации във връзка с влошаване финансово-
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то състояние за 1971 година. Докладва: Ст. Златарев.
[...]
По т. 9 Управителният съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
9.1. Директорът на дирекция „Строително производство и проектиране“ да разреши на държавните строителни обединения краткосрочни заеми по специални решения за покриване на отклонените оборотни средства през 1971 година в загуби и разпределена в повече печалба, с краен
срок 31 юли 1972 год. при 4% годишна лихва;
Отг.: Ст. Златарев
Срок: 25.III.1972 г.
9.2. Директорът на дирекция „Строително производство и проектиране“ да разреши заеми
на държавните строителни обединения за недостиг на фонд Работна заплата за 1971 год. със срок
до издаване решение за покриване на недостига, но не по-късно от 31.VII.1972 година, при редовен лихвен процент съгласно т. 7 от лихвената тарифа;
Отг.: Ст. Златарев
Срок: 25.III.1972 г.
9.3. Директорът на дирекция „Строително производство и проектиране“ да разреши на държавните строителни обединения за първото полугодие на 1972 г. заеми срещу бъдещи постъпления по фонд СБКМ за разходите, предвидени в план-сметките на фонда, без тези по т. 40, букви
„а“, „д“ и „к“ от Наредбата за фондовете и без да прилага изискванията на т. 124, букви „б“ и „г“
от Инструкция № 1 на БНБ – т.е. независимо от наличието на просрочие и преразход по фонда за
1971 год., със срок до 31.VII.1972 год.
Отг.: Ст. Златарев
Срок: 25.III.1972 г.
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
ТУК

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Стефан Златарев, директор на дирекция „Строително производство и проектиране“
1. С точка 9.4 на Инструкция № 1 е разпоредено, когато дадено поделение на държавната
стопанска организация приключи със загуба, вместо печалба, или допусне свръхпланова загуба,
Обединението да покрие същата в срок от 15 дни, считано от датата на представяне на баланса, в
противен случай банката следва да приложи кредитните санкции на т. 41.2 от Инструкцията, т.е
изключване от кредитиране.
По данни на държавните строителни обединения, повечето клонове са приключили 1971
година със загуба или неизпълнен план за печалбата, поради което ред 12 на схема № 2 показва
червено салдо, което обединенията не са в състояние да покрият съгласно цитираните по-горе разпоредби на Инструкция № 1.
Неизпълнението на плана за печалбата се дължи главно на:
– нереално предвидени по план суми на реализацията, съобразно фактическата стойност на
пусковите обекти,
– неполучени суми за завършени и предадени обекти поради неосигурени средства от инвеститорите и
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– нереално увеличен процент на плановото снижение за отразяване влиянието на новите
фабрично-заводски цени на материалите.
Тъй като прилагането на т.9.4 би довело до изключване от кредитиране на по-голямата
част от клоновете и поделенията на държавните строителни обединения, последните направиха искания пред банката да им бъдат разрешени временни краткосрочни заеми в размер общо на
52.760.000 лева с които да покрият червените салда по ред 12 на схема № 2 на клоновете, а същите да бъдат централизирани чрез заема в ДСО до издаване на правителствен документ за утвърждаване годишните баланси и отчети и за покриване загубите и преразходите на стопанските организации.
Предлаганият заем ще покрие само червените салда (разпределената в повече печалба) по
ред 12 по схемите на клоновете. Липсата на салда по ред 12 в схемите на клоновете не дава възможност за формиране на печалба в обединението, от който последните да покрият:
а) погашения и лихви по заеми за капитални вложения;
б) лихви по заеми за оборотни средства;
в) вноски за имуществено застраховане;
г) отчисления за попълване на собствените оборотни средства;
д) издръжка на централното управление и
е) фонд „РТУ“
С данни за размерите на необходимите средства за посочените цели, някои от които (по
букви „г“, „д“ и „е“) са кредитирани с банкови заеми, ще разполагаме след получаване на годишните баланси на всички строителни обединения.
Освен това през 1971 година по указания на Министерство на финансите банката разреши
на строителните обединения заем по специални решения в размер на 76,987 х. лв. за вноски в бюджета (данък върху печалбата), издължаването на които следва също да се извърши от отчисления
по схемите на обединенията, съответствуващи на реализираната печалба, а разликата – да се върне от бюджета на държавата.
2. Към 30.ХI.1971 год. на ДСО „Гражданско строителство“ бе разрешен заем за покриване
недостига по фонд работна заплата в размер на 6,931 х.л. Същият бе насрочен за издължаване на
28.II.1972 г. и на срока бе отнесен в просрочени заеми, което затрудни финансово организацията.
ДСО „Гражданско строителство“, изхождайки от лошия финансов резултат за 1971 г. и от
там невъзможността да покрие преразхода (който нараства към 31.ХII.1971 г. по предварителни
данни на 16 мил. лева, в т.ч. със заем около 10 мил. лева) със собствени източници, направи искане за отсрочване издължаването на заема до излизането на решение за уреждане преразходите по
фонд работна заплата за отрасъла и общо за страната.
3. Тъй като до окончателната преработка по нови цени на ПСД за изпълняваните през
1972 г. обекти, държавните строителни обединения няма да отчитат реализация, за най-належащите разходи по фонд „СБКМ“ през първото полугодие на банката им разреши заем срещу бъдещи
постъпления по фонда.
Някои от клоновете на държавните строителни обединения обаче не могат да ползуват заема,
тъй като не отговарят на изискванията на т. 124, букви „б“ и „г“ от Инструкция № 1. Допуснатите
преразходи по фонда за 1971 година се дължат на причините посочени в т. 1 на настоящето.
Въз основа на гореизложеното, предлагам Управителният съвет на банката да вземе следните решения:
1. Да се разреши на държавните строителни обединения краткосрочен заем в размер на
52,760 хил. лева, в т.ч. на: ДСО „Промишлено строителство“ 14.404 х. лв, ДСО „Гражданско строителство“ – 26,571 хил. лв., ДСО „Водно строителство“ – 8,672 х. лв., ДСО „Трансстрой“ – 1,578
х. лв., Главно управление на строителните войски – 1,219 х. лв. и ДСО „Минстрой“ – 315 х. лв. –
за покриване червените салда по р[ед] 12 на схема № 2 на клоновете им. Заемът да се разреши с
условен срок 31.VII.1972 г.
2. Да се кредитира с редовен лихвен процент (7%) недостигът по фонд работна заплата за
1971 г. в размер около 10 мил. лв. на ДСО „Гражданско строителство“ с условен срок до издаване решение на съответните органи за покриване недостига по фонд работна заплата за 1971 г., но
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не по-късно от 31.VII. т.г.
3. Държавните строителни обединения да ползуват по изключение заем срещу бъдещи постъпления по фонд СБКМ през първото полугодие на 1972 г. без да се прилагат изискванията на т.
124, букви „б“ и „г“ от Инструкция № 1, т.е. да нямат просрочие по заема за съответния фонд и да
нямат допуснат преразход и отклонени оборотни средства за отчисления във фонда.
София, 4.III.1972 г.
ДИРЕКТОР: Ст. Златарев
ЦДА, ф. 132, оп. 31, а.е. 4, л. 515–517, 569–571. Оригинал. Машинопис.

№ 312
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА ЗАЕМ В РАЗМЕР НА 7 000 000 ЛЕВА ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ ЗАТРУДНЕНОТО
ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА КЛОНА НА ДСО „РИБНО СТОПАНСТВО“ –
„ОКЕАНСКИ РИБОЛОВ“, БУРГАС
София, 27 декември 1972 г.

ПРОТОКОЛ № 21
Заседание на 27 декември 1972 година
Заседават: Кирил ЗАРЕВ, Георги ДИМОВ, проф. Тотю ТОТЕВ, Крум КОЛЕВ, Гаро АРАМОВ, Димитър КАЛИНОВ, Розалин ЧУБРИЕВ, Димитър ВРАЖАЛСКИ
Отсъствуват: Драган ИЛИЕВ
Присъствуват: от МФ: Ив. Палийски, Г. Добрев; от МАБ: П. Павлов и А. Манова; от ЦК
на БКП – А. Тропчев; от МС – Ив. Михов; от ДКП – Ив. Поражанов; от КДК – Ж. Жеков; от
ДСК: В. Банов, Ил. Костов, М. Гюров, Г. Вельов, Г. Стамболиев; от БНБ: Н. Иванов, Ал. Кръстев, Хр. Йорданов, Вл. Доцев, П. Курийков, Хр. Хараламбов, Л. Къртев, д-р К. Попов
Заседанието се откри в 15 часа

Дневен ред:
[...]
8. Разрешаване на заем по специални решения на ДСО „Рибно стопанство“ – Бургас срещу
наличните свръхнормативни натрупвания от готова продукция и резервни части.
Докладва: Хр. Хараламбов
[...]
По точка 8. Управителният съвет на банката взе следното
РЕШЕНИЕ:
8.1. Дава съгласие банковият клон в гр. Бургас да разреши на ДСО „Рибно стопанство“ –
Бургас заем по специални решения в размер до 7000 хил. лева срещу наличните свръхнормативни
натрупвания от готова продукция (замразена океанска риба) и запасни части, при 5% годишна
лихва и условен срок за издължаване – 31.III.1973 година.
Конкретните срокове за окончателното издължаване на заема да се определят от банковия
клон в гр. Бургас, съгласувано с ДСО „Рибно стопанство“, след утвърждаването на новия норматив на „Океански риболов“.
Директорът на дирекция „Хранителна промишленост“ да уведоми банковия клон в гр. Бургас за решението на Управителния съвет на банката.
Отговорник Хр. Хараламбов
Срок 29.ХII.1972 г.
8.2. След разработването от обединението на нормативите за готова продукция и резервни
части, директорът на дирекция „Хранителна промишленост“ да докладва на ръководството на бан-
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ката за измението им, със съответна обосновка.
Отговорник Хр. Хараламбов.
[...]
София, 27 декември 1972 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: К. Зарев
за СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: В. Бойчев

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
Другаря КИРИЛ ЗАРЕВ
ТУК

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Христо Ник. Хараламбов – директор на Дирекция „Хранителна промишленост“
Другарю Председател,
Клонът на ДСО „Рибно стопанство“ – „Океански риболов“ – Бургас е изпаднал в тежко
финансово състояние. Към 22.ХI. т.г. просрочените му платежни документи възлизат на 2.733
хил. лева, а просрочените заеми – на 2.788 хил. лева. Това състояние е резултат на образувани
свръхнормативни натрупвания от готова продукция – замразена океанска риба и запасни части за
корабите.
През последните години броят на риболовните кораби се увеличи и значително се измениха първоначалните условия на рибоулова.
Вследствие на това в предприятието се явява постоянен недостиг от оборотни средства, поради недостатъчност на нормативите за готова продукция и запасни части.
През течение на цялата 1972 година предприятието е имало свръхнормативни натрупвания.
На 1.I. т.г. свръхнормативните натрупвания от готова продукция са възлизали на 4.893 хил.лева,
а тези от запасни части – на 1.478 хил. лева, а към 31.Х. т.г. те са нараснали съответно на 7.063
хил. лева и 1.874 хил. лева.
За нарастване на свръхнормативните запаси влияние оказва и неизтеглянето от търговските организации на договорените количества риба за вътрешния пазар, които към 30.IХ. т.г. възлизат на 3.002 хил. лева.
Тъй като улова на риба е задължителен държавен показател, свързан с облекчаване баланса на месото в нашата страна, банката е оказвала помощ, като свръхнормативните натрупвания са
кредитирани със заеми за временни непланови наднормативни запаси.
Обединението разработва обосновани нормативи за готова продукция и запасни части за
корабите, но работата още не е завършена.
Министерството на вътрешната търговия и Министерството на земеделието и хранителната промишленост са разработили доклад до Министерския съвет за утвърждаване на мероприятия
за подобряване условията на пласмента на океанска риба на вътрешния пазар.
С оглед облекчаване финансовото състояние на „Океански риболов“, ДСО „Рибно стопанство“ предяви искане да му бъде разрешен заем по специални решения в размер до 7.000 хил. лева срещу образуваните свръхнормативни запаси от готова продукция и запасни части за риболовните кораби.
Предвид характера на образуваните свръхнормативни натрупвания и причините, които са
ги породили, считам, че е целесъобразно да се разреши на ДСО „Рибно стопанство“ – Бургас заем по специални решения в размер до 7.000 хил. лева срещу наличните свръхнормативни натрупвания от готова продукция – замразена океанска риба и запасни части при 5% лихва и условен
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срок 31.III.1973 год. Конкретните срокове за окончателното издължаване на заема ще се определят от банковия клон в Бургас съгласувано с ДСО „Рибно стопанство“ след утвърждаването на
новия норматив на „Океански риболов“.
София, 30.ХI.1972 год.
ДИРЕКТОР: Хр. Н. Хараламбов
ЦДА, ф. 132, оп. 31, а.е. 6, л. 242–245, 457–458. Оригинал. Машинопис.

№ 313
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА
ЗАЕМ В РАЗМЕР НА 96 000 ЛЕВА НА ДСО „МИНСТРОЙ“ – СОФИЯ, СРЕЩУ БЪДЕЩИ
ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ФОНД „ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ПОДПОМАГАНЕ“
София, 27 декември 1972 г.

ПРОТОКОЛ № 21
Заседание на 27 декември 1972 година
Заседават: Кирил ЗАРЕВ, Георги ДИМОВ, проф. Тотю ТОТЕВ, Крум КОЛЕВ, Гаро АРАМОВ, Димитър КАЛИНОВ, Розалин ЧУБРИЕВ, Димитър ВРАЖАЛСКИ
Отсъствуват: Драган ИЛИЕВ
Присъствуват: от МФ: Ив. Палийски, Г. Добрев; от МАБ: П. Павлов и А. Манова; от ЦК
на БКП – А. Тропчев; от МС – Ив. Михов; от ДКП – Ив. Поражанов; от КДК – Ж. Жеков; от
ДСК: В. Банов, Ил. Костов, М. Гюров, Г. Вельов, Г. Стамболиев; от БНБ: Н. Иванов, Ал. Кръстев, Хр. Йорданов, Вл. Доцев, П. Курийков, Хр. Хараламбов, Л. Къртев, д-р К. Попов
Заседанието се откри в 15 часа

Дневен ред:
[...]
9. Разрешаване на заем на ДСО „Минстрой“ – София срещу бъдещи постъпления по фонд
„ИВП“ за изплащане на премиални възнаграждения на поделения, обособени на вътрешна стопанска сметка.
Докладва: Кр. Колев
[...]
По точка 9. Управителният съвет на банката взе следното
РЕШЕНИЕ:
Директорът на дирекция „Строително производство и проектиране“ да разреши на ДСО
„Минстрой“ заем срещу бъдещи постъпления по фонд „И[кономическо] В[ъздействие и] П[одпомагане]“ за изплащане на премиални възнаграждения на поделенията, обособени на вътрешна стопанска сметка, в размер на 96 000 лева, при 4% годишна лихва и условен срок за погасяване до
30.IV.1973 година.
Отговорник: Ст. Златарев
Срок 29.ХII.1972 г.
[...]
София, 27 декември 1972 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: К. Зарев
за СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: В. Бойчев
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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
др. КИРИЛ ЗАРЕВ
ТУК

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Стефан Златарев – директор на дирекция „Строително производство и проектиране“.
Другарю Председател,
Държавното строително обединение „Минстрой“ – София е подало молба до банката, по
изключение да му се отпусне заем срещу бъдещи постъпления по фондовете „Допълнително материално стимулиране“ и „Икономическо въздействие и подпомагане“ през 1973 година за изплащане на премиални възнаграждения на поделения, обособени на вътрешна стопанска сметка и клоновете, които са изпълнили условията за премиране към 30.IХ.1972 г., но по партида „Текущо премиране“ на фонд „Допълнително материално стимулиране“ няма необходимите средства.
ДСО „Минстрой“ е единственото обединение, на което отчисленията за фонд „Икономическо въздействие и подпомагане“ в плановата схема за образуване и разпределение на печалбата
за 1972 година са отрицателна величина. Това непредвидено в нормативните документи на икономическия механизъм явление се дължи на обстоятелството, че обемът на производството за 1972
година е почти два пъти по-голям от обема на реализацията от завършени и предадени обекти (съответно 32 392 х. лв. и 17 598 х. лв.). В резултат балансовата печалба от реализацията по план не
може да покрие плановите отчисления за фондовете и издръжката на централното управление за
1972 година.
При това положение няма основание по общия ред да се отпусне на обединението заем за
временен недостиг на средства по фонд „Икономическо въздействие и подпомагане“, тъй като в
действуващите инструкции на банката не е предвидено такова кредитиране.
Като се вземе обаче под внимание, че с изменението на специфичните положения по образуване и разпределение на печалбата в отрасъл „Строителство“ през 1973 г. ДСО „Минстрой“ ще
осигури редовни постъпления по фонда си „Икономическо въздействие и подпомагане“, предлагам
Управителният съвет на банката по изключение да разреши искания заем на обединението в размер на 96,000 лева.
Издължаването на заема да се насрочи по споразумение със стопанската организация с условен срок 30.IV.1973 г. и се осъществи от набраните средства по фонда „Икономическо въздействие и подпомагане“ през 1973 г.
Гр. София, 25.ХII.1972 г.
ДИРЕКТОР: Ст. Златарев
ЦДА, ф. 132, оп. 31, а.е. 6, л. 242–245, 459–460. Оригинал. Машинопис.
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№ 314
ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА
НАБИРАНЕ И ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНД „ВАЛУТЕН“ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
София, 4 април 1973 г.

ПРОТОКОЛ № 5
Заседание на 4 април 1973 година
Заседават: Кирил ЗАРЕВ, Георги ДИМОВ, проф. Тотю ТОТЕВ, Крум КОЛЕВ, Гаро АРАМОВ, Димитър ВРАЖАЛСКИ, Димитър КАЛИНОВ, Георги ПАНКОВ, Розалин ЧУБРИЕВ
Отсъствуват: Драган ИЛИЕВ, Иван МАНДАДЖИЕВ
Присъствуват: Илия Костов (ДСК), Недю Иванов, Ал. Кръстев, Ст. Доцев, Вангелица
Кръстева, Вл. Доцев, Викт. Нацева, д-р К. Попов, инж. Любомир Беров, инж. Хр. Димитров, Ст.
Крясков, Ил. Гевреков, Руси Караниколов (ДСК), Антон Тропчев (ЦК на БКП), Найден Петров
(МС), Димитрина Делчева (ЦК на Профсъюза), Любен Цокев (ЦК на Профсъюза)
Заседанието се откри в 15 часа

Дневен ред:
[...]
3. Утвърждаване на Правилник за набиране и изразходване на средствата по фонд „Валутен“ на БНБ.
Докладва Вл. Доцев, Д. Кайряков
[...]
По точка 3. Управителят съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
3.1. Утвърждава Правилника за набиране и изразходване на средствата по фонд „Валутен“
на Българската народна банка;
3.2. Директорът на дирекция „Счетоводна“ при БНБ и директорът на дирекция „Кредитиране на външната търговия и счетоводство“ при БВБ да отразят в правилника приетите на заседанието предложения за изменения и допълнения, след което да го предадат за отпечатване.
Отг.: Вл. Доцев
Д. Кайряков
Срок: 30.IV.1973 г.
3.3. Директорът на дирекция „Счетоводна“ при БНБ и директорът на дирекция „Кредитиране на външната търговия и счетоводство“ при БВБ да подготвят указания за счетоводните операции, произтичащи от Правилника за набиране и изразходване на средствата по фонд „Валутен“
и т. 2, буква „б“ от Инструкция № 2-В;
Отг.: Вл. Доцев
Д. Кайряков
Срок: 30.IV.1973 г.
3.4. Директорът на дирекция „Капитални вложения“ при БНБ и директорът на дирекция
„Кредитиране на външната търговия и счетоводство“ при БВБ да подготвят изменения и допълнения на Инструкция № 2-В и на Указанията по приложението на т. 2, буква „б“ от същата инструкция (към ЦП № 15/1973 г. на БНБ), произтичащи от Правилника за набиране и изразходване на
средствата по фонд „Валутен“
Отг.: Хр. Йорданов
Д. Кайряков
Срок: 30.IV.1973 г.
3.5. Контролът по набирането и ползуването на средствата по фонд „Валутен“ се възлага
на дирекция „Планово-икономическа“
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[...]
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: К. Зарев
за СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: В. Бойчев
Проект

ПРАВИЛНИК
за набиране и изразходване на средствата по фонд „Валутен“
на Българска народна банка
I. Общи положения
1. Настоящият правилник урежда набирането и изразходването на средствата по фонд „Валутен“ на Българска народна банка, образуван съгласно т. 6 от Постановление № 43 на Министерския съвет от 30 декември 1972 година за приложението на концепцията за развитието на банковата система и влиянието є върху възпроизводствения процес.
2. Фонд „Валутен“ на Българска народна банка се образува за сметка на резервния є фонд.
3. Средствата на фонда се съхраняват при Българска външнотърговска банка по отделни
сметки за социалистическа и несоциалистическа валута.
4. По указания на Българска народна банка, средствата на фонда могат да се предоставят на
срочни депозити при Българска външнотърговска банка.
II. Набиране на средства
5.1. Средствата на фонда се набират от откупуваната от Българска народна банка валута от
държавните стопански организации:
а) 80% от социалистическата валута и 20% от несоциалистическата, реализирана от надпланов износ, съгласно т. 94 от Наредбата за фондовете на държавната стопанска организация;
б) 40% от икономия на несоциалистическа валута, реализирана поради преустановен внос,
съгласно т. 101 от Наредбата за фондовете на държавната стопанска организация;
в) 85% от икономията на несоциалистическа валута, реализирана от планов внос, вместо в
несоциалистичeска, в социалистическа валута, съгласно т. 102 от Наредбата за фондовете на държавната стопанска организация;
г) 80% от социалистическата валута и 20% от несоциалистическата, реализирана от износ
на произведена продукция от стопански организации, ползували валутни заеми, след издължаване
на заемите.
5.2. Начислените лихви по предоставени депозити при Българска външнотърговска банка
се отнасят в приход на фонда.
6.1. Средствата за откупуване на валутата за фонд „Валутен“ на банката се осигуряват от
резервния є фонд.
6.2. Валутата се откупува по коефициентен курс. По фонд „Валутен“ откупената валута се
отчита по официален курс. Коефициентната разлика се отнася за покриване на резервния фонд.
III. Изразходване на средствата
7. Средствата по фонд „Валутен“ се ползуват като източник за отпускане на заеми във валута на стопанските организации, по реда на т. 20 от Наредбата за взаимоотношенията на банките със стопанските организации:
а) от Българска народна банка, по реда на Инструкция № 2-В за кредитиране на високоефективни капитални вложения;
б) от Българска външнотърговска банка, по реда на Инструкцията за кредитиране на стопанските организации за външнотърговската им дейност, за предсрочен внос на суровини и материали по обективни причини, за допълнителен внос на суровини и материали над утвърдените лимити на валута за внос и срещу бъдещи постъпления по валутните фондове на стопанските организации.
8. Средствата по фонда могат да се ползуват като източник за отпускане на заеми във валута на стопански организации и по специални решения.
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9. По решение на Управителния съвет, Българска народна банка, по изключение, може да
преотстъпва средства от фонд „Валутен“ на стопански организации за извънпланов внос, разрешен по надлежния ред. Валутата се преотстъпва по коефициентен курс.
ЦДА, ф. 132, оп. 32, а.е. 2, л. 1–5, 38–39. Оригинал. Машинопис.

№ 315
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С ПРИЛОЖЕНА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И С
РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ И ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ ЗА ПРАВИЛНО ФОРМИРАНЕ И НАСОЧВАНЕ НА
КРЕДИТНИТЕ РЕСУРСИ ЗА КРАТКРОСРОЧНО И ДЪЛГОСРОЧНО КРЕДИТИРАНЕ
София, 8 декември 1973 г.

ПРОТОКОЛ № 18
Заседание на 8 декември 1973 година
Заседават: Кирил ЗАРЕВ, Георги ДИМОВ, Драган ИЛИЕВ, Крум КОЛЕВ, Недю ИВАНОВ, Димитър ВРАЖАЛСКИ, Иван МАНДАДЖИЕВ, Розалин ЧУБРИЕВ, Георги ПАНКОВ
Отсъствуват: проф. Тотю ТОТЕВ, Димитър КАЛИНОВ
Присъствуват: Асен Златанов, Георги Банов, Стефан Доцев, Драгомир Грозев, Александър
Кръстев, Петко Курийков, Христомир Йорданов, Стефан Златарев, Асен Запрянов, д-р Константин Попов, Ана Вескова, Симеон Георгиев, Андрей Бояджиев (ГД „ИАСУ“ [Генерална дирекция
„Изграждане на автоматизирани системи за управление“]), Найден Петров (МС), Иван Петров
(ЦК на ПС)
Заседанието се откри в 9 часа

Дневен ред:
[...]
3. Математически методи и икономико-математически модели за правилното формиране и
насочване на кредитните ресурси за краткосрочно и дългосрочно кредитиране.
Докладва Ив. Мандаджиев
[...]
По точка 3. Управителният съвет на банката взе следното
РЕШЕНИЕ:
3.1. Приема по принцип разработените математически методи и икономико-математически
модели за правилното формиране и насочване на кредитните ресурси за краткосрочно и дългосрочно кредитиране.
3.2. Възлага на директорите на дирекции „Планово-икономическа“, „Оборотни средства“ и
„Капитални вложения“ да направят опит за приложението на математическите методи и икономико-математическите модели при краткосрочното и дългосрочното кредитиране и в срок до
31.XII.1975 г. да информират за резултатите Управителния съвет на банката.
[...]
София, 8 декември 1973 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: К. Зарев
за СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: В. Бойчев
ЛЦ
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До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
другаря КИРИЛ ЗАРЕВ
ТУК

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ИВАН МАНДАДЖИЕВ, генерален
директор на Генерална дирекция „Изграждане на АСУ“ и
ГЕОРГИ ПАНКОВ, директор на
дирекция „Планово-икономическа“
Относно: изпълнение на т. 28 от Календарния план на УС, за разработването на математически
методи и икономико-математически модели за правилното формиране и насочване на кредитните
ресурси за краткосрочно и дългосрочно кредитиране.
Другарю Зарев,
В концепцията на Българска народна банка за периода до 1975 година бяха разработени
икономико-математически методи за изчисляване коефициент на риска при кредитирането на капиталните вложения и коефициент за подобряване обръщаемостта на оборотните средства. С оглед подобряването на разработените вече методи и приспособяването им за използуване в практиката, както и за отразяване промените настъпили в резултат на измененията и допълненията на
нормативните документи по приложението на икономическия механизъм за периода 1971–1975
година предлагаме:

1. По коефициента за възстановяване на кредитите за капитални вложения
Съгласно първоначалната методика коефициентът на риска се определяше като съотношение между обръщаемостта на банковите ресурси за капитални вложения и откупуването на капиталните вложения изчислени на база на печалбата, а именно:

ΣjAj ΣsПs
Ri = ————
Σj Дj ΣiΣs Kis
където:
Аj – среден остатък на даден ресурс (j) за последната година на плановия период;
Кis – капиталните вложения за определен отрасъл (s) през i-тата година на плановия период;
Пs – средногодишната печалба за отрасъл (s) за плановия период;
Дj – дебитния оборот за даден вид ресурс (j) през последната година на плановия период.
С измененията и допълненията на нормативните документи по приложение на икономическия механизъм и особено на новия начин на данъчно облагане разликата между сроковете за откупуване на капиталните вложения и издължаването на заемите по тях, значително се увеличи. По
тази причина формулата може да се прилага и за в бъдеще от народностопанска гледна точка, но
не може да има практическо приложение на работата на банката.
Считаме, че е целесъобразно успоредно с изчисляването на коефициента на риска да се
изчислява коефициент за ликвидността на банката, като съотношение между обръщаемостта на
банковите ресурси и обръщаемостта на кредитните вложения, както следва:

Σj Aij Σs Kis
Ri = —————
Σj Дij Σs Bis
където:
Аij
– среден остатък на даден ресурс (j);
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– коригиран кредитен оборот на даден вид заем (s);
– среден остатък за даден вид заем (s);
– дебитeн оборот на даден вид ресурс (j);
– съответната година от плановия период.

Така изчисления коефициент може да бъде:
R>1 срочността на ресурсите е по-голяма от тази на вложенията, което дава възможност за
преразглеждане на плана и за намаляване на краткосрочните кредитни вложения за сметка на увеличаване на средносрочните и дългосрочни такива;
R=1 съвпадение на срочността на ресурсите със срочността на вложенията, което също
позволява при поемане на определен риск да се преразгледа плана и се пренасочат кредитните вложения;
R<1 срочността на ресурсите е по-малка [от] тази на вложенията, което създава определен
риск и след преценка може да се направи предложение за намаляване на дългосрочните вложения
за сметка на увеличаване на краткосрочните и средносрочните такива.
С оглед прецизиране на изчислението, средните остатъци за плановия период (за който
имаме само крайните остатъци) могат да се изчислят чрез екстраполация от съотношението между фактическите остатъци и среднодневните остатъци за даден отчетен период, изчислени чрез
лихвата по:
Sik= Σj Lij Kij, където
Sik – среден остатък на заемите за отрасъл i в обединение и
Lij – платената лихва (в сума) от обединение и в k-тия отрасъл
Kij – коефициента за даден лихвен процент и даден вид заем.
По същия начин могат да се изчислят средните остатъци и на лихвените ресурси на банката. Това ще позволи да се изчисли съвсем точно (чрез среднодневните остатъци) коефициента за
ликвидността на банката.
Посредством горното изчисление, чрез известни преобразования, може да се изчисли и
средния лихвен процент по обединения и отрасли и данните да се използуват за съставяне на плановия рентабилитетен баланс на банката както следва:

Σj Lij.100
Pik = ————, където:
Sik
Pik – среден лихвен процент за обединение k в i-тия отрасъл;
Lij – платената лихва (в сума) от обединение k в i-тия отрасъл;
Sik – средния остатък на заемите платени от обединение k в i-тия отрасъл;
Трябва да отбележим, че на база на информацията по форма № 26 на статистическата отчетност при банката, дирекция „Планово-икономическа“ изчисли средните лихвени проценти по
заемите за оборотни средства по обединения и отрасли, среднодневните остатъци на заемите и коефициента на отклонение между фактическите и средни остатъци по заемите за оборотни средства за 1972 година. Тези данни ще се използуват както за уточняване на плановия рентабилитетен
баланс за 1973 година така и за разработване на същия за перспективата до 1990 година.
Същевременно трябва да подчертаем, че въпреки наличието на необходимите данни за изчисляване коефициента за ликвидността на банката за изтеклата 1972 година, същия не следва да
се изчислява. Предвид на обстоятелството, че през 1972 година бяха извършени сторнирания на
плащания по заемите за капитални вложения и сторната бяха отнесени в заеми за незавършено
строителство, средните остатъци и кредитните обороти са неточни и могат да изкривят резултатите от изчисляването на коефициента.
Изчисляването на средните лихвени проценти, средно-дневните остатъци и коефициента на
отклонението между фактическите и средни остатъци е изключително трудоемко, поради което
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предвиждаме до края на 1973 година да изготвим алгоритми и програми за използването на ЕИМ
[електронноизчислителна машина] при определянето им.

2. По коефициента за обръщаемостта на оборотните средства
В концепцията на БНБ за периода от 1975 година беше предвидено коефициентът да се определя по следния начин:

Σj Cij Bij
Кi = —————, където:
Σj Aij Bij Дij
Кi – коефициент на обръщаемост на оборотните средства
Cij – стойностно изражение на стоковата продукция заложена в плана
Bij – коефициент за изменение на стоковата продукция предлаган от БНБ
Aij – себестойност на стоковата продукция заложена в плана
Дij – коефициент на оборотните средства спрямо заложената в плана себестойност
i – поредната година от плана
j – номер на отрасъла (подотрасъла)
При определяне на коефициента се вземат предвид следните ограничения:
а) да не се намалява предварително определения обем на националния доход;
б) да не се нарушава определената с плана фондоемкост;
в) да не се нарушава баланса на работната сила.
При спазване на горните ограничения, банката ще може да предложи някои структурни изменения в развитието на отраслите, като с помощта на ЕИМ изготви в кратък срок варианти, което ще позволи избирането на вариант, подобряващ ефективността при използуването на оборотните средства.
Така предложения метод за изчисляване на коефициента на обръщаемостта на оборотните
средства има и някои недостатъци. Преди всичко трябва да се отбележи трудността по определянето на коефициента за изменение на стоковата продукция предлаган от БНБ (Bij), тъй като същия
може да се даде само на основата на експертна оценка, което увеличава субективния фактор при
определянето му и може да бъде оспорван.
Във връзка с горното разработихме и друг метод, който се състои в следното:
1. Използуват се следните изходни данни: – общия размер на стоковата продукция и разпределението им по отрасли, фактическите и средните остатъци на оборотните средства и коефициента на отклонение между тях и обръщаемостта на оборотните средства за базисната година
(предпланова година). Изчислява се също така относителното тегло на стоковата продукция произвеждана от даден отрасъл спрямо общия размер на стоковата продукция.
2. Въз основа на изходните данни на Държавния комитет за планиране за плановата година за размера на стоковата продукция и себестойността по отрасли на промишлеността, по установените до сега методи (справка № 2 към Инструкция № 7 – за кредитния план за оборотни средства) се изчислява фактическия размер на оборотните средства за плановата година. Посредством
коефициента на отклонение между фактическите и средните остатъци на оборотните средства от
предплановата година, се изчисляват средните остатъци на оборотните средства за плановата година, а чрез тях и обръщаемостта на оборотните средства.
3. За да може да се изчисли влиянието от изменение на структурата (относителното тегло
на произвежданата стокова продукция от даден отрасъл спрямо общия размер на стоковата продукция) се прави следното:
– преизчислява се размера на стоковата продукция на отделните отрасли при запазване на
относителното им тегло от предплановата година;
– посредством установената обръщаемост на оборотните средства за плановата година и
преизчисления размер на стоковата продукция, се установява средния размер на оборотните средства необходими за производството на преизчислената продукция;
– от сумата на намерените средногодишни остатъци на оборотните средства по отрасли и
сумата на стоковата продукция се изчислява общата обръщаемост на оборотните средства, която
съпоставена с изчислената такава за плановата година ни позволява да установим относителната
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икономия или преразход от оборотни средства в резултат на изменение на структурата;
– по посочения начин, посредством изменение на относителните тегла, могат да се получат
много варианти за новия размер на стоковата продукция и относителната икономия на оборотни
средства в резултат на това изменение.
По този метод беше установена относителната икономия от оборотни средства в резултат
от изменение на структурата на отраслите на промишлеността при изграждане на плана до 1990
година.

3. По съставяне на прогноза за развитието на остатъците на някои ресурси по кредитния
план на БНБ за къси планови периоди
Прогнозата за развитието на някои ресурси по кредитния план на банката за по-къси периоди може да се установи като се използува изравняването по метода на най-малките квадрати и установяване на сезонните (месечни) отклонения. За целта се използува уравнението:
–у = a + вх
и следните допълнителни уравнения (след съответно преобразуване):
а=Σy
Σ хy
в = ––––
Σ х2
Изчислената права линия по метода на най-малките квадрати се продължава за плановия
период, а фактическите остатъци се получават като произведение на остатъците по правата линия
и месечните отклонения.
Този метод беше приложен при установяване размера на остатъците по фондовите и разплащателните сметки за 1973 година. Получените отклонения между прогнозата и фактическите остатъци за първите три месеца на настоящата година са незначителни.
Посредством ежемесечното коригиране на правата линия с фактическото изпълнение на
нейното продължение, може сравнително точно да се определя очаквания остатък за дадена година и се определят по месеци остатъците за плановата година.
Предлаганите в момента решения ще могат да удовлетворят най-необходимите и срочни
изисквания на банката свързани с правилното формиране и насочване на кредитните ресурси за
краткосрочно и дългосрочно кредитиране.
Считаме обаче, че съвместната работа в това направление следва да продължи, като усилията се съсредоточат в следните три основни насоки:
– разработване на програми с цел осигуряване на решаване на отделните задачи по кредитните ресурси и тяхното насочване с помощта на разработените математически модели при използуване на електронно-изчислителната машина с която разполагаме;
– проучване и разработване проект на подсистемата „Управление на средствата за
финансиране и кредитиране на капиталните вложения“;
– доразработване на математическия апарат свързан с усъвършенствуване на моделът за
правилното формиране и насочване на кредитните ресурси.
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР: Ив. Мандаджиев
ДИРЕКТОР: Г. Панков
15.05.1973 г.
ЦДА, ф. 132, оп. 32, а.е. 6, л. 1-5, 20–26. Оригинал. Машинопис.
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№ 316
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С ПРИЛОЖЕНА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И С
РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА
ВИСОКОЕФЕКТИВНИ КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
София, 11 февруари 1974 г.

ПРОТОКОЛ № 4
Заседание на 11 февруари 1974 година
Заседават: Кирил ЗАРЕВ, Георги ДИМОВ, проф. Тотю ТОТЕВ, Димитър КАЛИНОВ,
Драган ИЛИЕВ, Крум КОЛЕВ, Недю ИВАНОВ, Димитър ВРАЖАЛСКИ, Георги ПАНКОВ, Розалин ЧУБРИЕВ
Отсъствуват: Иван МАНДАДЖИЕВ
Присъствуват: Ал. Кръстев, Др. Грозев, Ст. Доцев, Д. Касабов, Хр. Йорданов, Г. Банов,
Ст. Златарев, инж. Хр. Димитров, П. Курийков, д-р К. Попов, Д. Йосифов, П. Павлов, Хр. Енков,
Евг. Михайлов, Ив. Маринов, М. Бунева, Иван Иванов (ЦК на ПС), Пенчо Венков (ЦК на ПС),
Бойчо Атанасов (ЦК на ПС)
Заседанието се откри в 15 часа

Дневен ред:
[...]
2. Инструкция за кредитиране на високоефективни капитални вложения от БНБ.
Докладва Хр. Йорданов
[...]
По точка 2. Управителният съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвърждава инструкция за кредитиране на високоефективни капитални вложения от
БНБ.
2.2. Въпросите от инструкцията, отнасящи се до вътрешните взаимоотношения на банковите звена по кредитирането на високоефективните капитални вложения, да се отделят в самостоятелни указания, като приложение към инструкцията.
2.3. Директорът на дирекция „Капитални вложения“ да отрази в инструкцията и указанията към нея приетите на заседанието предложения за изменения и допълнения, след което:
– инструкцията да се предаде за обнародване по установения ред;
Отг. Хр. Йорданов
Срок – 28.II.1974 г.
– инструкцията и указанията към нея да се предадат за отпечатване с оглед изпращането им
на звената при Централното управление на банката и банковите клонове за изпълнение.
Отг. Хр. Йорданов
Срок – 11.III.1974 г.
[...]
София, 11 февруари 1974 г.
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

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Христомир ЙОРДАНОВ, директор на дирекция „Капитални вложения“
ОТНОСНО: утвърждаване на проект на Инструкция № 2-В за кредитиране на високоефективни
капитални вложения от Българската народна банка.
Другарю Председател,
Представям за разглеждане и утвърждаване от Управителния съвет на проект на Инструкция № 2-В за кредитиране на високоефективни капитални вложения от Българската народна банка.
Проектът е разработен въз основа на Правилника за капиталното строителство и наредбите към него, т. 29 от Наредбата за взаимоотношенията на банките със стопанските организации и
проекта на Инструкция № 2 за финансиране, кредитиране и контрол на капиталните вложения от
Българската народна банка, като са отразени и изискванията към банката, съгласно разпоредбите
на 39-о постановление на ЦК на БКП и Министерския съвет за ускоряване внедряването на научно-техническите постижения в производството и нормативните актове към него.
За бележките, които са получени при съгласуването на проекта с Държавния комитет за
планиране и Министерството на външната търговия, с отрасловите дирекции при Централното управление на банката, Българската външнотърговска банка, дирекция „Планово-икономическа“, дирекция „Счетоводна“ и отдел „Юридически“ и тяхното отразяване, прилагаме отделна справка.
В проекта се предвижда банката да кредитира комплексите и стопанските организации-инвеститори, които разполагат с фондове по реда на Инструкцията за високоефективни капитални
вложения, вкл. и за ускорено внедряване на научно-техническите постижения в производството,
над утвърдения им лимит с единния план за обществено-икономическото развитие на страната и в
рамките на предоставения за тази цел лимит на Българската народна банка.
Основните нови моменти, които са залегнали в разработения проект, са следните:
Първо, икономическият ефект от отделните мероприятия трябва да осигурява откупуването им в по-кратки срокове от действуващите нормативни срокове за откупуване на капиталните
вложения за съответния отрасъл.
Второ, сроковете за осъществяване на мероприятията и за достигане на проектните мощности не могат да бъдат по-дълги от действуващите норми за времетраене на строителството и от
нормативните срокове за достигане на производствените мощности.
Трето, срокът за издължаването на заема не може да бъде по-дълъг от установения за мероприятието срок за откупуване.
Четвърто, заемите ще се олихвяват по реда на т. 9 от Тарифата за лихвите, таксите и разноските, които банките, ДСК и ДЗИ прилагат по операциите си. Това се налага от обстоятелството, че срокът за осъществяване на мероприятието и издължаване на заемите се предвижда да бъде в рамките на действуващите срокове за останалите капитални вложения.
Освен това в проекта е предвидено заемите за някои мероприятия (достигане на оценка „К“
и „1“), както и за тези, осъществявани в окръзите, за които има специални правителствени решения за тяхното развитие и за развитие на битовите услуги и комуналните дейности, да се олихвяват с поощрителен лихвен процент, но не по-нисък от 1%.
Пето, за посочените обекти на кредитиране в т. 2 от инструкцията се предвижда възможност за ползуване и на заем във валута. Заемите за тези мероприятия, независимо каква част представлява заемът във валута, ще се разрешават при условие, че издължаването на целия заем ще се
извърши във валута, която ще се получи от извънпланов износ на продукцията от тези мероприятия или от снемането на планов внос, вследствие заменянето му с производство на стоки от креди-
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тираните високоефективни капитални вложения. Издължаването на разрешения валутен заем следва да се извърши в рамките до 24 месеца.
Шесто, за мероприятието, за което се иска заем, трябва да има пълна проектна готовност
(утвърден работен проект и генерална сметка със сметни документации), което ще даде възможност заемите да се разрешават само след спазването на всички условия за кредитиране, като икономическата ефективност на мероприятието ще се установява на база на уточнената от банката
сметна стойност на мероприятието.
В тази връзка, въпросът с извършването на разходите за проучване и проектиране на високоефективните капитални вложения е уреден с т. 12.2 от Наредбата за децентрализираните капитални вложения (утвърдена с постановление № 58 на Министерския съвет от 10.XI.1973 г. и публикувана в Д. в., бр. 100 от 18.XII.1973 г.). Тези разходи се предвиждат в част II на генералната
сметка и възстановяването им ще се извършва от отпуснатия заем за съответното мероприятие. В
случаите, когато за мероприятието не се разреши заем от банката, извършените разходи за проучване и проектиране се възстановяват от средствата, предвидени в плана за проучвателните и проектни работи на инвеститора.
Седмо, заявките за заеми и приложените към тях всички изискуеми се документи, съгласно
т. 10.2 от инструкцията, инвеститорите представят на финансиращия клон, който под ръководството на съответния окръжен банков клон извършва всички проверки по приложените документи и
дава своето заключение за целесъобразността на мероприятието, спазени ли са условията за кредитирането му и следва ли да се разреши исканият заем или да се откаже, като посочва причините
за отказването му. Тези проверки във финансиращия клон се предвижда да се извършат в срок до
20 дни от представянето на заявката и приложените към нея документи на клона.
В същия срок комплектованата кредитна преписка и проверените проекти и сметни документации и генерална сметка за мероприятията със сметна стойност над 100 хиляди лева се изпращат на дирекция „Експертно-техническа“ при ЦУ на банката, която в срок до 10 дни дава своето
окончателно становище по сметната стойност на мероприятието и представя получените документи на съответната отраслова дирекция при Централното управление на банката за мероприятията
със сметна стойност до 100 хиляди лева, комплектованата кредитна преписка и проверената генерална сметка (без проектите и сметните документации) се изпращат направо на съответната отраслова дирекция при Централното управление на банката.
Отрасловите дирекции при Централното управление на банката след преглеждане на кредитната преписка и приложените документи, дават свое мнение за кредитирането на мероприятието или отказването му и го представят в дирекция „Капитални вложения“, която обобщава всички искания, дава свое обосновано становище за тях и ги представя за разглеждане в Управителния
съвет на банката.
Осмо, за разрешените заеми се сключват договори между банката (представлявана от директора на съответната отраслова дирекция) и инвеститорите по образеца, приложен към Инструкция № 2. При сключването на договора, инвеститорът представя поименен списък на мероприятието по установената форма „Поименен списък на обектите, предвидени за строителство през
19... година“, който след заверка от съответната отраслова дирекция при ЦУ на банката ще служи
като план за финансиране, тъй като в проекта се предвижда за мероприятията, за които са разрешени заеми, да не се спускат планове за финансиране.
Екземпляр от заверения от банката поименен списък на мероприятието, инвеститорът ще
представя на Държавния комитет за планиране за включването му в плана за строителното производство и за доставка на оборудването на съответния изпълнител и доставчик.
Девето, въвежда се пълна отчетност за разрешените заеми: регистър за провеждане на контрол по осъществяването на високоефективните капитални вложения, форми №№ 11, 46 и 51 (съответно за осъществените мероприятия, за тези, които са в процес на осъществяване и за достигане на проектните мощности) от Инструкцията за икономическата информация в системата на Българската народна банка.
Моля, Управителният съвет да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
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1. Одобрява проекта на Инструкция № 2-В за кредитиране на високоефективни капитални
вложения от Българската народна банка.
2. Възлага на директора на дирекция „Капитални вложения“ със съдействието на останалите директори в Централното управление да отрази в инструкцията приетите от Управителния съвет предложения и я предаде за публикуване в срок до 10.II.1974 година.
София, 24 януари 1974 г.
ДИРЕКТОР: Хр. Йорданов
ХЕ/ЛЦ
ЦДА, ф. 132, оп. 32, а.е. 8, л. 1-4, 108-112. Оригинал. Машинопис.

№ 317
ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С ПРИЛОЖЕНА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И С
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ НА
СТРОИТЕЛНИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ
София, 5 април 1974 г.

ПРОТОКОЛ № 9
Заседание на 5 април 1974 година
Заседават: Кирил ЗАРЕВ, Георги ДИМОВ, проф. Тотю ТОТЕВ, Димитър КАЛИНОВ,
Драган ИЛИЕВ, Крум КОЛЕВ, Недю ИВАНОВ, Димитър ВРАЖАЛСКИ, Розалин ЧУБРИЕВ,
Георги ПАНКОВ
Отсъствуват: Иван МАНДАДЖИЕВ
Присъствуват: Драгомир Грозев, Стефан Доцев, Руси Караниколов (ДСК), Найден Петров
(МС)
Заседанието се откри в 16 часа

Дневен ред:
[...]
5. Разрешаване заеми по специални решения на някои държавни стопански обединения от
отрасъл строителство.
Докладва Д. Вражалски
[...]
По точка 5. Управителният съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
5.1. Дава съгласие директорът на дирекция „Строителство и проектиране“ да разреши на
държавните стопански организации от отрасъл строителство заеми по специални решения за покриване загубата, респ. преразпределената печалба към 31.ХII.1973 г. на поделенията им, при 5%
годишна лихва и срок за погасяване до 31.VII.1974 г., както следва:
– ДСО „Промишлено строителство“
13 817 х. лв
– ДСО „Гражданско строителство“
27 776 „
– ДСО „Хидрострой“
1 132 „
– ДСО „Минстрой“
792 „
– ДСО „Трансстрой“
3 225 „
– ДСО „Балканстрой“
2 007 „
– ДСО „Софстрой“
4 726 „
5.2. Директорът на дирекция „Строителство и проектиране“ да приведе в изпълнение решението на Управителния съвет на банката по т. 5.1.
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Отг. Ст. Златарев
Срок – 6.IV.1974 г.
[...]
София, 5 април 1974 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: К. Зарев
За СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: В. Бойчев
ЛЦ
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
ТУК

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Стефан Кръстев Златарев, директор на дирекция „Строителство и проектиране“
Др. Председател,
С точка 53 на Инструкция № 1 е предвидено, когато за даден отчетен период отделно поделение на стопанска организация приключи със загуба, обединението да я покрие с временна финансова помощ в срок от 15 дни, считано от датата на представяне баланса и отчета на поделението. В противен случай се налагат санкции по реда на т.52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 58.2 и 58.3, т.е. спират се плащанията по специалната заемна сметка, разплащателната сметка и обикновените заемни
сметки, не се разрешават нови заеми пр.
От данните по представените годишни отчети и баланси на стопанските организации от отрасъл „Строителство“ е видно, че голяма част от стопанските организации и техните поделения
приключват 1973 година със загуба или неизпълнена печалба и ред 11 от схема № 2-С на поделенията, респ. ред 19 от схема № 1-С на обединенията са отрицателна величина. При това положение стопанските организации нямат възможност да попълнят загубата, респ. преразпределената
печалба на поделенията си в 15-дневния срок по т. 53 на Инструкция № 1, преди да е уреден въпроса с попълването на отклонените оборотни средства в загуба и преразпределената печалба общо за организацията, а това ще стане след утвърждаване годишния отчет на организациите.
Поради това, предлагам да се разреши на държавните стопански организации от отрасъл
„Строителство“ заем по специални решения за покриване загубата, респ. преразпределената печалба на поделенията им, с оглед да не се прилагат разпоредбите на т. 53 от Инструкция № 1, което ще попречи на организациите да изпълняват нормално производствените си задачи. Заемите да
се разрешат на обединенията в размер на отрицателните величини по схемите на поделенията им
и със срокове за издължаване, както следва:
(в хил. лева)
сума на отрицателната величина
подлежаща на кредитиране

на 31.III.74 г.

Погасителни вноски
на 31.VII.74 г.

– ДСО „Промишл. строителство“
– ДСО „Гражданско строителство“
– ДСО „Хидрострой“
– ДСО „Минстрой“
– ДСО „Трансстрой“
– ДСО „Балканстрой“
– ДСО „Софстрой“

13,817
27,776
1,132
792
3,225
2,007
4,726

10,904
9,135
1,132
555
1,143
2,007
4,546

2,913
18,641
237
2,082
180

Всичко ...

53,475

29,422

24,053

ДСО
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Погасителните вноски с падеж 31.III.1974 г. са установени до размер на постъпленията в обединенията, които ще получат от поделенията си с положителна величина по ред 11 на схемите им.
Заемът следва да се ползува целево при 5% годишна лихва.
гр. София, 28.II.1974 г.
Директор: Ст. Златарев
[Върху докладната – надпис:]
За Управителен съвет

ЦДА, ф. 132, оп. 32, а.е. 10, л. 65–67, 71–72. Оригинал. Машинопис.

№ 318
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С ПРИЛОЖЕНА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И С
РЕШЕНИЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ФОНД „ВАЛУТЕН ЗА ПРОМИШЛЕНО КООПЕРИРАНЕ С
НЕСОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ“
София, 22, 25 и 26 ноември 1974 г.

ПРОТОКОЛ № 23
Заседание на 22, 25 и 26 ноември 1974 година
Заседават: проф. Веселин НИКИФОРОВ*, Георги ДИМОВ, проф. Тотю ТОТЕВ, Димитър
КАЛИНОВ, Димитър ВРАЖАЛСКИ, Крум КОЛЕВ, Недю ИВАНОВ, Иван МАНДАДЖИЕВ, Розалин ЧУБРИЕВ, Георги ПАНКОВ
Отсъствуват: Драган ИЛИЕВ
Присъствуват: Г. Банов, Ал. Кръстев, Ст. Доцев, Др. Грозев, д-р К. Попов, Д. Касабов, Вл.
Доцев, Н. Лазаров, Н. Бараков, М. Бончев, Ас. Запрянов, Хр. Хараламбов, В. Христов, Л. Къртев,
Р. Станимиров, от БНБ-Варна: Т. Димитров, П. Славова, Д. Стефанов, от БНБ – Търговище: Димитър Марков, Цветан Петков, Мих. Кожухаров, И. Циров (КДНК)
Заседанието се откри в

Дневен ред:
[...]
3. Указания за ползуване на заеми от фонд „Валутен за промишлено коопериране с несоциалистически страни“ на Българската народна банка.
Докладват: Г. Панков
Ем. Узунов
[...]
По точка 3. Управителният съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
3.1. На основание разпореждане № 71/1973 г. и постановление № 47/1974 г. на Министерския съвет да се образува към Българската народна банка, считано от 1.I.1974 г. фонд „Валутен за
промишлено коопериране с несоциалистически страни“ в размер на 10 млн. вал. лева, от които 5
млн. вал. лева се осигуряват от включването им в разходната част на валутния план на страната за
1974 г. и 5 млн. вал. лв. се осигуряват от Министерството на външната търговия по извършени извънпланови и реекспортни операции. Източникът за покриването на валутните средства в местни
лева да бъде фонд „Резервен“ на БНБ.
Директорът на дирекция „Планово-икономическа“ при Българската народна банка и директорът на дирекция „Планово-икономическа“ при Българската външнотърговска банка да приведат
в изпълнение решението на Управителния съвет на банката по предходната алинея.
Отг.: Г. Панков
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Ем. Узунов
Срок – 15.XII.1974 г.
3.2. Отлага утвърждаването на указанията за ползуване на заеми от фонд „Валутен за промишлено коопериране с несоциалистически страни“ на Българската народна банка.
Възлага на директора на дирекция „Планово-икономическа“ при Българската народна
банка и на дирекция „Планово-икономическа“ при Българската външнотърговска банка да доработят указанията, като ги съобразят с приетите на заседанието предложения за изменения и допълнения, с всички нормативни документи, уреждащи тази материя, както и със системата за разширяване и усъвършенствуване на кредитирането на стопанските организации във валута, чието изготвяне е предстоящо.
Указанията да се внесат за разглеждане в Управителния съвет на банката.
Отг.: Г. Панков
Ем. Узунов
Срок – 31.XII.1974 г.
[...]
София, 26 ноември 1974 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: проф. В. Никифоров
за СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: В. Бойчев
[- - -]
ЛЦ
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря проф. В. НИКИФОРОВ
ТУК

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Георги ПАНКОВ, директор на дирекция „Планово-икономическа“
при Българската народна банка и Емил УЗУНОВ,
директор на дирекция „Планово-икономическа“ при БВБ
Другарю Председател,
С точка 8 от 71-то Разпореждане на Бюрото на Министерския съвет от 1973 година е разпоредено, Държавният комитет за планиране и Българската народна банка да създадат от началото на 1974 година валутен резерв за кредитиране на мероприятия по промишленото коопериране
с фирми от несоциалистически страни. Размерът на валутния резерв е определен с т. 5 на 246-то
Разпореждане на БМС от 1972 година на 10 млн. щатски долара.
За попълване на валутния резерв и създаване на фонда към Българската народна банка с
§ 4 от раздел II на 47-то ПМС от 1974 година се разпорежда 5 млн. валутни лева да се включат в
разходната част на валутния план на страната за 1974 година, а остатъкът да се осигури от Министерството на външната търговия по извънпланови и реекспортни операции.
За създаване на фонд „Валутен за промишлено коопериране с несоциалистически страни“
при БНБ е необходимо да се откупят предвидените във валутния план на страната за 1974 година
5 млн. валутни лева, чрез задължение на фонд „Резервен“ на БНБ по коефициентен курс – 1,65 лева или 8 250 000 лева. Също от фонд „Резервен“ на БНБ ще се откупуват по коефициентен курс и
допълнително реализираните валутни средства от извънпланови и реекспортни операции.
Във връзка с горното се разработиха проектоуказания за ползуване на заеми от фонд „Валутен за промишлено коопериране с несоциалистически страни“ при Българската народна банка.
Проектоуказанията са съгласувани с отрасловите и функционални дирекции при БНБ и БВБ, като целесъобразните им бележки са отразени в проекта.
Представяме Ви проектоуказанията за обсъждане в Управителния съвет на Българската на-
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родна банка, който ако ги одобри предлагаме да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1. БВБ в срок до ........... 1974 година срещу задължение на фонд „Резервен“ на БНБ с
8 250 000 лева да открие валутно-фондова сметка на БНБ – фонд „Валутен за промишлено коопериране с несоциалистически страни“.
2. По реда посочен в предходната точка БВБ да допълни фонда до размера определен с
246-то Разпореждане на БМС от 1972 година от допълнително реализираните от Министерството
на външната търговия валутни средства по извънпланови и реекспортни операции.
3. Одобрява указанията за ползуване на заеми от фонд „Валутен за промишлено коопериране с несоциалистически страни“, които влизат в сила от датата на образуването на фонда.
Приложение: проектоуказания.
София, 5 август 1974 год.
Директор: Г. Панков
Директор: Е. Узунов

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
БЪЛГАРСКА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА

УКАЗАНИЯ
ЗА ПОЛЗУВАНЕ НА ЗАЕМИ ОТ ФОНД „ВАЛУТЕН ЗА
ПРОМИШЛЕНО КООПЕРИРАНЕ С НЕСОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ“
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
1. На основание 71-то Разпореждане на Бюрото на Министерския съвет от 16 април 1973
год. считано от 1 януари 1974 год. към Българската народна банка се създава валутен фонд за кредитиране на мероприятия по промишленото коопериране с фирми от несоциалистически страни.
2. Фонда за промишлено коопериране се образува за сметка на фонд „Резервен“ на Българската народна банка.
3. Средствата по фонда се съхраняват при Българска външнотърговска банка.
4. (1). Средствата по фонда се ползуват за отпускане на валутни заеми на държавните стопански организации за оборотни средства при осъществяване на промишленото коопериране с
фирми от несоциалистически страни.
(2). Заемите по предходната алинея се отпускат за мероприятия на промишленото коопериране, когато тези мероприятия се извършват през течение на годината и не са включени в плана.
(3). Заемите се отпускат при доказана икономическа ефективност и при 3% годишна лихва
във валута.
5. Държавният комитет за планиране по общия ред включва за следващите години във валутния план на страната дейността по промишленото коопериране с фирми от несоциалистически
страни, включително и необходимите средства за издължаване на ползувания през предходната
година валутен заем.
6. Валутните заеми се разрешават, отпускат и събират от Българската външнотърговска
банка.
7. (1). Държавните стопански организации, обслужвани от отрасловите дирекции при Българската народна банка – Централно управление, отправят до тези дирекции исканията си за отпускане на заеми от фонда за промишлено коопериране.
(2). Държавните стопански организации, обслужвани от банковите клонове, отправят исканията си за такива заеми до обслужващия ги банков клон. Последният в срок до 10 дни от постъпването на искането извършва необходимите проучвания и изпраща преписката, заедно със свое
мотивирано становище за отпускане или отказване на заема на съответната отраслова дирекция на
Българската народна банка – Централно управление.
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(3). Към исканията си за заеми държавните стопански организации прилагат:
а) утвърден договор за промишлено коопериране от съответните компетентни органи;
б) справка за наличието на неизползувани производствени мощности, с които ще бъде възможно да се произведе кооперираната продукция в определения в договора срок;
в) декларация, че кооперираната продукция ще се произведе в предвидения срок и ще отговаря на предвидените в договора количества, качества, асортимент и пр.;
г) подробна сметка-разчет за очаквания икономически и валутен ефект от производството и
реализацията на кооперираната продукция. При установяване на ефективността на мероприятията
по промишленото коопериране с фирми от несоциалистически страни се ползуват Временните методически указания, издадени от Държавния комитет за планиране и изпратени на министерствата, ведомствата, държавните стопански обединения и външнотърговски организации с писмо
№ IV-5-1262 от 10 май 1973 год. Разчетите и обосновките за икономическата изгода от кооперирането се правят при отчитане лихвените условия на международния кредитен пазар, независимо
от привилегирования лихвен процент по отношение на отпуснатия валутен заем;
д) потвърждение от Министерството на външната търговия пред държавната стопанска организация, че може да осигури вноса на суровините и материалите, за които се отпуска заема и ще
може да реализира предвидените валутни постъпления от износа на кооперираната продукция;
е) проект за погасителен план на валутния заем;
ж) писмена декларация за предоставяне на допълнителни валутни гаранции от заемоискателя или поръчителя му, при поискване на такива от Българската външнотърговска банка.
8. (1). Отрасловите дирекции при Българската народна банка – Централно управление проучват постъпилите искания за отпускане на валутни заеми, след което предават цялата преписка на
дирекция „Кредитиране на външната търговия“ при Българската външнотърговска банка, с мотивирано мнение за отпускането или отказването на заема.
(2). Към преписката отрасловите дирекции при Българската народна банка – Централно управление прилагат писмено потвърждение, че е осигурено изплащането на левовата равностойност на внесените стоково-материални ценности от собствени оборотни средства или от банков
заем при съответния банков клон. При липса на собствени средства по разплащателната сметка на
държавната стопанска организация или на условия за редовно кредитиране, левовата равностойност на внесените стоково-материални ценности се осигурява от заем по специални решения с
максимален лихвен процент по Тарифата за лихвите, таксите и разноските, които БНБ, ДСК и
ДЗИ прилагат по операциите си. За целта отрасловата дирекция при Българска народна банка –
Централно управление уведомява съответния банков клон, с копие до външнотърговската организация, която ще извърши вноса и до Българската външнотърговска банка.
9. Дирекция „Кредитиране на външната търговия“ при Българската външнотърговска банка отпуска искания валутен заем за промишлено коопериране, като заем по специални решения,
при спазване разпорежданията на чл. 66 и следващите от Наредбата за кредитиране на стопанските организации за външнотърговската им дейност (ДВ бр. 39/21.V.1974 год.) и Наредбата за реда
и начина на кредитиране и финансиране дейността по промишленото коопериране с фирми от несоциалистическите страни (издадена от Министерството на финансите и Българската народна банка).
10. Отпуснатите валутни заеми по т. 9 се издължават с получената несоциалистическа валута от износ на произведената продукция от мероприятието за промишлено коопериране до края
на годината, през която заемът е отпуснат. За неиздължената част от заема стопанската организация прави предложение пред Държавния комитет за планиране да бъде включена в разходната
част на валутния план на същата или на по-горестоящата є организация – гарант (комплекс, министерство, ведомство и пр.) за следващата година. Копие от предложението се изпраща на Българската външнотърговска банка дирекция „Планово-икономическа“.
11. (1). Левовата равностойност на внесените от външнотърговската организация материали по промишленото коопериране се отнасят по отделна блокирана сметка на държавната стопанска организация при Българската външнотърговска банка, съгласно чл. 39 и 69 (7) от Наредбата за
кредитиране на стопанските организации за външнотърговската им дейност.
(2). Средствата по блокираната сметка се използуват от външнотърговската организация –
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износител за заплащане на произведената продукция за износ по промишленото коопериране.
12. (1). Стопанската организация издължава валутния заем с реализираната несоциалистическа валута от износа на продукцията по промишленото коопериране.
(2). Когато до края на годината остане непогасена част от валутния заем на стопанската
организация и тя бъде включена във валутния план на същата или на висшестоящата є организация – гарант за следващата година, издължаването є се извършва за сметка на валутния план по
вноса на съответната външнотърговска организация-вносител на материалите по промишленото
коопериране. Левовата равностойност на валутата и в този случай се покрива от авоара на блокираната сметка в лева на държавната стопанска организация.
13. Ако неиздължената част от ползувания заем за промишлено коопериране не е включена в редовния валутен план на стопанската организация или на по-горестоящата є организация –
гарант, в пет дневен срок след утвърждаване на народностопанския план и бюджета за новата година се отнася в просрочие. Просрочен валутен заем се издължава по реда на раздел III-ти от глава III-та на Наредбата за кредитиране на стопанските организации за външнотърговската им дейност.
Настоящите указания са одобрени от Управителния съвет на Българската народна банка с
протокол №............ и влизат в сила от .............. 1974 година.
ЦДА, ф. 132, оп. 32, а.е. 17, л. 1-8, 108-113. 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
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 планиране. 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.

№ 319
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С ПРИЛОЖЕНА ДОКЛАДНА
ЗАПИСКА И С РЕШЕНИЕ ЗА ОТСРОЧВАНЕ НА ПОГАШЕНИЯТА ПО ЗАЕМИТЕ ЗА
КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ
София, 11 февруари 1975 г.

ПРОТОКОЛ № 2
Заседание на 11 февруари 1975 година
Заседават: проф. Веселин НИКИФОРОВ, Георги ДИМОВ, проф. Тотю ТОТЕВ, Димитър
КАЛИНОВ, Драган ИЛИЕВ, Димитър ВРАЖАЛСКИ, Крум КОЛЕВ, Недю ИВАНОВ, Иван
МАНДАДЖИЕВ, Георги ПАНКОВ
Отсъствуват: Розалин ЧУБРИЕВ
Присъствуват: Александър Кръстев, Костадин Йосифов
Заседанието се откри на 8.30 часа

Дневен ред:
[...]
3. Отсрочване на погасителните вноски за 1975 г. по заемите за капитални вложения.
Докладва Г. Панков
[...]
По точка 3. Управителният съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
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3.1. Дава съгласие и през 1975 г. да се отсрочат погашенията по заемите за капитални вложения за онези стопански организации, които имат недостиг на средства по план-сметките на фонд
„Р[азширяване и] Т[ехническо] У[съвършенстване]“, до размера на недостига по фонда.
3.2. Възлага на директора на дирекция „Планово-икономическа“ да подготви циркулярно
писмо до банковите клонове с указания за приложение решението на Управителния съвет на банката по т. 3.1.
София, 11 февруари 1975 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ:
за СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ:

проф. В. Никифоров
В. Бойчев

[- - -]
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
др. Проф. В. НИКИФОРОВ
ТУК

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Георги Панков, директор на дирекция „Планово-икономическа“
Относно:

отсрочването на погасителните вноски за 1975 г.
по заемите за капитални вложения.

ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ,
На основание на 41-то постановление на МС от 30.XII.1972 г. и 53-то разпореждане на
Бюрото на МС от 23.III.1973 г. се измени реда за погасяването на заемите за капитални вложения
като се премина погашенията и лихвите да се извършва от фонд „РТУ“ на всички стопански организации от всички отрасли на народното стопанство.
Някои стопански организации обаче, нямаха възможност напълно или частично да посрещнат текущите си погасителни вноски от фонд „РТУ“, което наложи да се дадат отсрочки по заемите им за капитални вложения, а именно:
През 1973 г. бяха отсрочени за...
116 млн. лв.
През 1974 г. се очаква да бъдат отсрочени
погасителни вноски за около...
205 млн. лв.
През 1975 г. по план се предвижда да се отсрочат
погасителни вноски за около ....
407 млн. лв.
През изтеклата година отсрочването на погасителните вноски се извършваше по реда и условията, предвидени в издадените циркулярни писма №№ 55 от 17.IV.1973 г. и 31 от 25.II.1974 г.
Това става по искане на стопанските организации, на които по съгласуваните план-сметки на фонд
„РТУ“, разходите превишават приходите. За целта същите изготвят разчет по образеца, даден в
цирк. писмо № 55 от 1973 г., в който са отразени изцяло подлежащите на погасяване погасителни
вноски през годината и каква част от същите подлежат на отсрочване. Фактически отсрочването на
погасителните вноски се извършва на падежите, съобразно изготвения разчет.
Смятаме, че е необходимо и през настоящата година да се продължи действието на горните циркулярни писма, за което предлагаме проект на циркулярно писмо, приложено за обсъждане.
София, 11.II.1975 г.
ДИРЕКТОР: Г. Панков
ЦДА, ф. 132, оп. 32, а.е. 19, л. 3–4, 8–9. Оригинал. Машинопис.
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№ 320
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С ПРИЛОЖЕНА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И С
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРЖАВНОТО АВТОМОБИЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ“ ЗАЕМ В РАЗМЕР НА 40 844 000 ЩАТСКИ ДОЛАРА ЗА
ЗАКУПУВАНЕ НА 865 БРОЯ АВТОКОМПОЗИЦИИ
София, 18 и 19 февруари 1975 г.

ПРОТОКОЛ № 3
Заседание на 18 и 19 февруари 1975 година
Заседават: проф. Веселин НИКИФОРОВ, Георги ДИМОВ, проф. Тотю ТОТЕВ, Димитър
КАЛИНОВ, Драган ИЛИЕВ, Димитър ВРАЖАЛСКИ, Крум КОЛЕВ, Недю ИВАНОВ, Иван
МАНДАДЖИЕВ, Розалин ЧУБРИЕВ, Георги ПАНКОВ
Отсъствуват: няма
Присъствуват: Ал. Кръстев, Г. Банов, д-р К. Попов, Д. Касабов, Хр. Йорданов, Вл. Доцев,
Хр. Хараламбов, П. Арсов, К. Йосифов, Кр. Янев, Д. Кайряков, Н. Петров (МС), Б. Атанасов
(ЦКПС), Т. Теофилова (ЦКПС), П. Венков (ЦКПС)
Заседанието се откри в 14.30 часа

Дневен ред:
[...]
9. Разрешаване на заем на Д[ържавно] А[втомобилно] П[редприятие] „Международни превози“ за покупка на 865 бр. автокомпозиции.
Докладва Н. Иванов
[...]
По точка 9. Управителният съвет на банката се запозна с искането на ДАП „Международни превози“ за отпускане на валутен заем в размер на 40 844 хил. щатски долара за закупуване на
865 бр. автокомпозиции за осъществяване на превози на товари от Западна Европа до Близкия изток и обратно, както и за поемане на вътрешни товари в Иран. Според предложението на ДАП
„Международни превози“ се осигурява валутна възвръщаемост 2 години и 2 месеца, а автокомпозициите ще се ползуват реално 7 години. Като се изхожда от тези съображения, се получава, че
издължаването на валутния заем ще стане за 2 г. и 2 м., а в останалото време автокомпозициите
ще работят за валутни приходи на страната. Освен това се отчете и обстоятелството, че развитието на международните превози по трасето Западна Европа – Близкия изток и обратно е едно
стратегическо направление в развитието на транспортните връзки и за използуване местоположението на нашата страна. Във връзка със сравнително високата валутна възвръщаемост на заема и
необходимостта да се развиват стратегически превозите в това направление, Управителният съвет
на банката РАЗРЕШАВА валутния заем в размер на 40 844 хил. щатски долара, при срок за ползуване до края на 1975 г.
Що се отнася до заема в местна валута в размер на 10 663 хил. лв., поради много високите
цени на автокомпозициите и осигуряването на сравнително много висока печалба, която се отнася в бюджета, а също така поради някои други причини, издължаването на същия ще стане за 5 години. Като се има предвид, че заемът има преди всичко валутно значение, има всички основания
да се приеме издължаване на заема в местна валута за 5 г., още повече, че в рамките на тези 5 години ще се осигурят много високи приходи за бюджета.
Заемът в местна валута да се отпусне по специални решения, като се имат предвид указанията на съответните органи.
Сключването на търговските договори за доставка на автокомпозициите да се извършва
съгласувано с осигуряването на валутните кредити от чужбина. Да се препоръча на ДАП „Международни превози“ сделките да се насочат към фирмите, при които може да се използува не само
конкуренцията, но също така и по-благоприятни лихвени проценти.
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[...]
София, 19 февруари 1975 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: проф. В. Никифоров
за СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: В. Бойчев
[- - -]
ПЦ
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
другаря проф. ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ
ТУК

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ГЕОРГИ ИВАНОВ, директор на
дирекция „Транспорт и услуги“
Другарю Председател,
ДАСП „Международни превози“ иска валутен заем в размер на 40,844,000 долара за доставка на 865 броя автокомпозиции при срок за издължаване 2 години и 2 месеца. Във връзка с това предприятието иска и левов заем в размер на 10,662,411 лв. за изплащане разликата между валутната и лимитна равностойност на доставените автокомпозиции, както и левов заем за попълване недостига по план-сметката на фонд „РТУ“ за левовата равностойност на погашенията и лихвите във валута.
От представената икономическа справка се вижда, че с доставените автокомпозиции предприятието ще осъществява релация „Западна Европа – Близкия изток“ и обратно, като при годишен пробег на колите 120 хил. км. и съществуващите приходни ставки ще реализира общо годишен валутен приход – 40,897,200 долари. Приспадайки необходимите валутни разходи при норма
50 на сто от приходите, предприятието ще реализира годишно бруто печалба 20,448,600 долара.
Българска външнотърговска банка потвърждава този разчет за размера и срока на валутния
заем, искан от предприятието и за предвиждания валутен резултат, изчислен на база брутната печалба от мероприятието, без отчисления по фондовете съгласно изискванията на икономическия
механизъм.
Левовият заем в размер на 10,662,411 лв. е необходим на предприятието, за да се внесе в
бюджета разликата между валутната и лимитна стойност на автокомпозициите в размер на 8 168
885 лв. и 2 493 526 лв. комисионна за външнотърговската организация в размер на 3,3% върху
стойността на доставката.
Заемът, който предприятието иска за попълване недостига по план сметката на фонд „РТУ“
във връзка с предвиждане като разход левовата равностойност на валутните погашения и лихви,
считаме, че не е необходим, тъй като съгл. ц[иркулярно] п[исмо] 55/1973 г. на банката, погашенията могат да се отложат за следващите години.
Предлагам исканият валутен заем в размер на 40 844 000 долара и левов заем в размер на
10 662 411 лв. да се внесе за разглеждане и решаване в Управителния съвет на банката по реда на
заемите за високоефективни капитални вложения, като при евентуалното им разрешаване, срокът
за издължаването им се определи в съответствие с т. 17.5 от Инструкция 2-В на банката – не подълъг от две години.
ДИРЕКТОР: Г. Иванов
София, 22.I.1975 г.
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[Върху документа – резолюция:]
др. Г. Иванов
Ръководството реши да се предостави валутен заем на ДАСП „Международни превози“ в размер
на 40.844.000 долара. Срок на издължаване 2 години и 2 месеца. Левовия заем – срок на издължаване – 5 години [...]
23.1.75 г. [- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 32, а.е. 19, л. 10–13, 92–93. Оригинал. Машинопис.

№ 321
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С ПРИЛОЖЕНА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И С
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДСРОЧНО СЪБИРАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗАЕМИ ЗА
ВИСОКОЕФЕКТИВНИ КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ
София, 18 март 1975 г.

ПРОТОКОЛ № 5
Заседание на 18 март 1975 година
Заседават: проф. Веселин НИКИФОРОВ, Георги ДИМОВ, Димитър КАЛИНОВ,
Драган ИЛИЕВ, Димитър ВРАЖАЛСКИ, Крум КОЛЕВ, Недю ИВАНОВ, Иван МАНДАДЖИЕВ, Георги ПАНКОВ
Отсъствуват: Розалин ЧУБРИЕВ
Присъствуват: Георги Банов, д-р Константин Попов, Стефан Грозданов, Любен Къртев,
Христомир Йорданов, Костадин Йосифов, Бойчо Атанасов (ЦК на ПС)
Заседанието се откри в 14.30 часа

Дневен ред:
[...]
6. Изпълнение решението по т. 8.4 от протокол № 24 от 27 и 28 декември 1974 г. на Управителния съвет на банката относно предсрочно събиране на заеми за високоефективни капитални
вложения, които не са използувани по предназначение.
Докладват: Кр. Колев
Н. Иванов
[...]
По точка 6. Управителният съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
Потвърждава решението на генералните директори на генерални дирекции „Промишленост“ и „Селско стопанство, търговия и транспорт“ при Централното управление на банката за
предсрочно събиране от инвеститорите на разрешените заеми за високоефективни капитални вложения, които от извършените проверки е установено, че не са използувани по предназначение съгласно записките на генералните директори, които са неразделна част от нашия протокол.
[...]
София, 18 март 1975 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: проф. В. Никифоров
за СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: В. Бойчев
ЛЦ
[- - -]
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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
др. проф. В. НИКИФОРОВ
ТУК

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от КР. КОЛЕВ, ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА
Генерална дирекция „ПРОМИШЛЕНОСТ“
Другарю Председател,
Във връзка с разпоредбите на т. 4 от съвместния протокол № 17 от 1974 година на Комитета за държавен и народен контрол и Българската народна банка и решенията на УС на Банката
с т. 8.4 от Протокол № 24 от 27 и 28.XII.1974 година, относно използуване на обекти (мероприятия), изградени със заеми за високоефективни мероприятия не за тяхното предназначение донасям
следното:
От доставените през 1974 година от ДСО „Пирин“ със заем за високоефективни мероприятия в размер на 57 х. лв. 4 броя товарни автомобили ИФА-В-50 заедно с ремаркета тип „мебеловози“, обединението без съгласието и знанието на банката е предало на ДСО „Автотранспорт“ ремаркетата на стойност 22.7 х. лв. срещу 2 броя товарни автомобили от същата марка.
След констатацията на горното нарушение, с наше писмо № 7247 от 18.XII.1974 г. наредихме на финансиращия клон да събере служебно предсрочно стойността на ремаркетата. Нареждането ни бе своевременно изпълнено, с което дългът по ползувания заем се приведе в съответствие с реалното му обезпечение.
София, март 1975 година
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР: Кр. Колев
ЦДА, ф. 132, оп. 32, а.е. 19, л. 109–112, 167. Оригинал. Машинопис.

№ 322
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ
ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА СВРЪХНОРМАТИВНИТЕ
ЗАПАСИ, ОБРАЗУВАНИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
София, 24 юли 1975 г.

ПРОТОКОЛ №14
Заседание на 24 юли 1975 година.
Заседават: проф. Веселин НИКИФОРОВ, Димитър ВРАЖАЛСКИ, Васил КОЛАРОВ*,
Недю ИВАНОВ, Иван МАНДАДЖИЕВ, Розалин ЧУБРИЕВ
Отсъстват: Димитър КАЛИНОВ, Драгомир ГРОЗЕВ, Крум КОЛЕВ, Георги ПАНКОВ.
Присъстват: Асен Златанов, Ал. Кръстев, Хр. Хараламбов.
Заседанието се откри в 11.00 часа.

Дневен ред:
1. Допълнителни мерки за засилване въздействието на банката: за ликвидиране на свръхнормативните запаси, образувани в стопанските организации.
Докладва: Н. Иванов
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[...]
По точка 1. Управителният съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
1.1. Управителният съвет на банката обръща внимание на зам.-председателите, генералните директори и главните директори на окръжните банкови клонове за това, че не са взели достатъчно ефикасни мерки със специфичните средства на банковия механизъм за намаляване на
свръхнормативните запаси.
Ако не се вземат необходимите ефикасни мерки, ще се пристъпи към налагането на построги наказания.
1.2. Да се спират плащанията от специалните и обикновените заемни сметки за доставки на
суровини и материали на стопанските организации, които не изпълняват графиците за ликвидиране на свръхнормативните запаси, определени с подписаните между банката и съответното министерство протоколи.
Налагането на санкцията „спиране на плащанията“ да се извършва по предложение на банковите клонове от Централното управление на банката. Спиране на плащанията може да се извършва и от отрасловите дирекции при Централното управление на банката.
1.3. Временни платежни заеми за заплащане на доставка на суровини и материали да не се
разрешават на стопанските организации, които имат свръхнормативни запаси повече от 5% стрямо общия норматив на оборотните средства.
1.4. Да се включи като допълнително, самостоятелно условие за въвеждане на особен режим на кредитиране и плащане и наличието на свърхнормативните запаси, когато те са в размери,
по-големи от 5% спрямо общия норматив на оборотните средства, и тези запаси не се ликвидират
в продължение на 3 (три) месеца. Тази санкция да се налага незабавно, след като се установи, че
процентът на свръхнормативните запаси е увеличен през следващия месец.
1.5. С прехвърлените за събиране просрочени заеми от сметките на обединенията да се ангажира кредитен лимит (контролна цифра) за заема по норматива на оборотните средства на съответното поделение. Да се поиска от ДСО, СД или АПК да дадат разпределение на просрочените
заеми и просрочени документи по поделения и те да се прехвърлят отново на банковите клонове,
при които се водят сметките на поделенията.
1.6. Да се обърне отново внимание на банковите клонове да изискат от поделенията на стопанските организации да приведат нормативите, кредитните лимити и контролни цифри за заема
по норматива на оборотните средства на база на насрещните планове, като исканията им се решават в десетдневен срок от съответните отраслови дирекции при Централното управление на банката.
1.7. Задължава съответните зам.-председатели и геренални директори при Централното управление на банката да извършат подготвителна работа за изработването на нови нормативи за запаси на суровини, материали и готова продукция в съответствие с т. 4 от решение № 177/1975 г.
на Министерския съвет. Такава работа да се извърши и във връзка с новата разработка и подобренията в документите по икономическия механизъм, като вземат мерки разработените графици да
бъдат изпълнявани в срок и възникналите въпроси да бъдат решавани своевременно.
Отговорник: Д. Вражалски
Кр. Колев
Н. Иванов
1.8. Директорът на дирекция „Оборотни средства“ да подготви указания до звената в Централното управление на банката и банковите клонове по приложение решенията на Управителния
съвет на банката по т.т. 1.1. до т. 1.6. включително от настоящия протокол.
Отговорник: Д. Касабов
Срок: 5.VIII.1975 г.
1.9. Да се заведе отчетност в звената на Централното управление на банката и банковите
клонове, която да послужи за диференцирано премиране на банковите служители, като особено
внимание се обърне върху постиганата ефективност при кредитирането за капитални вложения и
за оборотни средства, намаляването на свръхнормативните запаси и други.
Отговорник: Д. Вражалски
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1.10. Да се подготви съвместно с Министерството на снабдяването и държавните резерви
информация за постигнатите резултати във връзка с ликвидирането на свръхнормативните запаси,
която да се внесе в Министерския съвет и Комитета за държавен и народен контрол.
Отговорник: Кр. Колев
Н. Иванов
[...]
София, 24 юли 1975 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: проф. В. Никифоров
за СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: В. Бойчев
ЛЦ
ЦДА, ф. 132, оп. 32, а.е. 21, л. 89–90. 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-председател, а от август 1977 г. − първи заместник-председател на БНБ. От 3.I.1984 г. до 20.ХII.1989 г. е председател на БНБ.

№ 323
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ПРОФ. ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ СТАНКО ТОДОРОВ С
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ОТНОШЕНИЯТА С
БАНКИТЕ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО*
София, преди 18 ноември 1975 г.
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
другаря Станко ТОДОРОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от проф. Веселин НИКИФОРОВ,
председател на Българската народна банка
Другарю Тодоров,
В изпълнение на постановление № 113 на Министерския съвет от 20.VIII.1975 г. внасям за
разглеждане и утвърждаване проект на Наредба за отношенията с банките в системата на народното стопанство и проект на Тарифа за лихвите, таксите, разноските и комисионите, които банките
и Държавният застрахователен институт прилагат по операциите си.
Проектите са разработени в съответствие с решенията на Политбюро и Секретариата на
ЦК на БКП и на Министерския съвет за издигане ролята и отговорностите на единната банкова
система – Българска народна банка, Българска външнотърговска банка и Държавната спестовна
каса, като функционален и стопански орган и неделима част от системата на социалното управление на страната при изпълнението на единния план през седмата петилетка.
В проектите намират цялостно отражение и по-нататъшно конкретизиране принципните
постановки за функциите, задачите, мястото и ролята на банките в обществено-икономическото
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развитие на страната, утвърдени от Политбюро и Министерския съвет с Основните насоки за усъвършенстване на управлението на икономиката през седмата петилетка.
При разработване на проектите бе използван и натрупаният досега опит от тяхното приложение, както и практиката на банките от СССР и другите братски социалистически страни.
Внасяните за разглеждане и утвърждаване проекти бяха обсъдени с широк кръг специалисти от банковата система и от други функционални и стопански органи и организации. Те бяха разгледани и обсъдени от Съвета по управление на обществените отношения при Държавния съвет,
който им даде положителна оценка. Всички целесъобразни препоръки и бележки са взети предвид
и отразени в проектите.
По-съществените моменти във внасяните за утвърждаване проекти са следните:

ПО НАРЕДБАТА ЗА ОТНОШЕНИЯТА С БАНКИТЕ
В СИСТЕМАТА НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО
ПЪРВО. Определен е обхватът на новите планово-регулиращи, координиращи, контролни
и обслужващи функции на банките, които с присъщите си средства въздействат върху стопанската дейност за постигане на висока ефективност в народното стопанство.
ВТОРО. При осъществяване на своите функции и задачи, предвидено е банките да участват
пряко в многостранни и действени отношения със стопанските комплекси, функционалните министерства, ведомства и със стопанските организации, техните поделения и звена.
ТРЕТО. Предвижда се, че банките могат да вземат решения както в процеса на съставянето, така и при изпълнението на плановете по целия кръг от въпроси, свързани с осъществяването
на своите функции в областта на паричното обръщение, кредитирането, разплащанията, при контрола и санкционирането, с цел да се въздейства за постигане на по-добри стопански резултати.
Основен критерий за целесъобразността на такива решения е повишаването на ефективността.
ЧЕТВЪРТО. При осъществяване на планово-регулиращите и координиращите функции от
банките е отразено положението, че с тях предварително се съгласуват проектоплановете на стопанските комплекси, министерствата, ведомствата и стопанските организации от гледна точка на
ефективността и кредитирането в национална и чуждестранна валута. Посочено е, когато банките
не са дали съгласие за кредитиране, да не се предвижда банков кредит като източник за формиране на оборотни и основни производствени фондове. В плановете не се включват предложения за
реконструкция и модернизация, модернизация, реконструкция и разширение, както и за ново строителство, които не са съгласувани с банките.
ПЕТО. По правило банките договарят и предоставят кредитите на стопанските комплекси,
министерствата и ведомствата. Допуска се и пряко договаряне на кредитите със стопански организации в зависимост от предоставените им права от висшестоящите органи.
ШЕСТО. В своята цялостна дейност и особено при кредитирането, банките съдействат за
задълбочаване и разширяване на социалистическата икономическа интеграция със СССР и другите страни членки на СИВ.
СЕДМО. В съответствие с кредитния план, банките договарят и отпускат кредити в национална и чуждестранна валута при доказана висока ефективност в съответствие с утвърдените критерии и показатели и при осигурени ресурси за своевременното им издължаване. По-пълно са развити въпросите на новия начин на ползване на валутни разходи в конвертируема валута за внос на
машини и съоръжения от несоциалистическите страни, под формата на банков кредит.
ОСМО. Предвижда се кредитите в национална и чуждестранна валута да се издължават по
правило от ресурсите на стопанските комплекси, министерствата и ведомствата, а в отделни случаи и от стопанските организации.
ДЕВЕТО. В проекта са отразени основните принципи и форми на плащанията, които се организират, извършват и контролират от банките. При това е посочено, че банките развиват действени и ефективни форми на плащане, чрез които се постига максимално съкращаване на периода
между получаването и плащането на доставките, работите и услугите. Организацията на плащанията, съдържанието на отделните форми, редът и сроковете, в които се извършват плащанията, се
определят с наредба, утвърдена от председателя на Българската народна банка и министъра на фи-
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нансите.
При разработване на принципите на плащанията е отразено положението, че за момент на
реализация в народното стопанство следва да се счита – постъпването на средствата по сметките
на доставчиците.
ДЕСЕТО. Разгърнато са определени контролните функции на банките като функционален и
стопански орган на управление върху цялостния кръгооборот на производствените фондове, паричното обръщение, плащанията, формирането и разходването на средствата на стопанските комплекси, министерствата, ведомствата, стопанските и други организации и техните поделения.
ЕДИНАДЕСЕТО. В проекта са развити както икономическите, така и личните и други санкции, които банките налагат при нарушения на държавната, плановата, финансовата, договорната
и платежната дисциплина, а така също и при нарушения на нормативните актове. В това отношение особено място е отделено на санкциониране неизправната страна при неизпълнение на договорни задължения, с пълния размер на причинените щети, включително и с изключване от кредитиране при трайна неплатежоспособност и предлагане в Министерския съвет за оценка, за търсене на административна и друга отговорност.
ДВАНАДЕСЕТО. Разгърнато са посочени отговорностите на банките и техните ръководни
кадри и специалисти при неизпълнение на договорните задължения и при пропуснат ефект от
действия или бездействия, невключени в договорните им задължения.

ТАРИФАТА ЗА ЛИХВИТЕ, ТАКСИТЕ,
РАЗНОСКИТЕ И КОМИСИОНИТЕ
ПЪРВО. Възприет е принципът за прилагане на единен лихвен процент за кредитополучателите по планираните кредити за оборотни средства и капитални вложения.
ВТОРО. Равнището на единния лихвен процент по кредитите за планови потребности е определен съобразно достигнатото средно равнище по сега действащата лихвена тарифа, като е отчетена тенденцията на повишаване рентабилността на народното стопанство през седмата петилетка. Освен това, с определеното равнище на единния лихвен процент се осигурява необходимата издръжка на банките, попълването на техните фондове и вноските в бюджета в съответствие
със стопанската сметка.
ТРЕТО. По кредитите за оборотни средства и капитални вложения, предоставени за потребности, възникнали в процеса на изпълнение на плана, в рамките на резерва по кредитния план
на банката, е възприет принципът на диференциация на лихвените проценти, съобразно характера на обектите на кредитиране, причините за тяхното възникване и сроковете за издължаване на
кредитите.
Средното равнище на лихвените проценти по тези кредити е по-високо от равнището на
единните лихвени проценти по кредитите за планови потребности.
ЧЕТВЪРТО. Особено силно е подчертан принципът на маневреност и диференциран подход при използуването на лихвата с прилагането на поощрителни лихвени проценти, както и с намаляване и връщане на лихви по кредити с повишени лихвени проценти, когато кредитополучателите изпълнят договорените с банката задължения за отстраняване на нередовностите, породили
нуждата от тези кредити и осигуряване на срочното им погасяване.
ПЕТО. В проекта за лихвена тарифа се предвижда по кредитите в социалистическа валута,
чийто лихвен процент се определя съобразно условията на социалистическия кредитен пазар и по
кредитите в несоциалистическа валута, лихвените проценти на които се определят съобразно условията на международния кредитен пазар, да се събира допълнителна годишна лихва в размер на
0.75%. Тази допълнителна лихва служи за образуване на собствени валутни кредитни ресурси на
банката в съответствие с основните насоки за усъвършенствуване управлението на икономиката
през седмата петилетка.
Освен това, предвижда се по валутните кредити да се събира комисиона за ангажимент по
0.5% годишно върху сумата на неусвоените в определения срок валутни кредити.
Предвижда се еднократно заплащане и на 0.5% комисиона във валута върху цялата сума на
договорения кредит за покриване на разходите на банката по управлението и обработката на договорените валутни кредити.
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ШЕСТО. Таксите, комисионите и разноските по операциите на банките с чужбина, както и
някои други въпроси в тази област не са отразени в проекта за лихвената тарифа. Съгласно Устава на Българската външнотърговска банка тези въпроси се уреждат с отделна лихвена тарифа,
одобрена от Съвета на Българската външнотърговска банка, която е акционерно дружество.
София, ноември 1975 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. В. Никифоров
ЛЦ
ЦДА, ф.132, оп.32, а.е.22, л. 11–21. Оригинал. Машинопис.
* Докладната записка е приета от УС на БНБ с Протокол № 18 от 18 ноември 1985 г. с указание да
се вземат предвид бележките на УС на БНБ и на Министерския съвет по проекта за наредбата.

№ 324
ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД И С РЕШЕНИЕ ЗА ОТНАСЯНЕ
В ЗАГУБА НА НЕСЪБИРАЕМИ ВЗЕМАНИЯ НА БНБ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ЗА
ПЕРИОДА ОТ 1928 Г. ДО 1950 Г.
София, 16 декември 1975 г.

ПРОТОКОЛ № 20
Заседание на 16 декември 1975 година
Заседават: проф. Вeселин НИКИФОРОВ, Димитър ВРАЖАЛСКИ, Васил КОЛАРОВ, Димитър КАЛИНОВ, Драгомир ГРОЗЕВ, Крум КОЛЕВ, Недю ИВАНОВ, Иван МАНДАДЖИЕВ,
Розалин ЧУБРИЕВ, Георги ПАНКОВ
Отсъствуват
Присъствуват Христо ХАРАЛАМБОВ, Г. БАНОВ, Ал. КРЪСТЕВ, Тр. АЛЕКСИЕВ, В.
НАЦЕВА, Ив. СТАМЕНОВ, К. КОЛАРОВ, К. ЙОСИФОВ, Кр. ЯНЕВ, П. ЙОВЧЕВА, проф. Д.
ПОРЯЗОВ (ЦК на БКП), Н. ПЕТРОВ (МС), Ас. ДОБРЕВ (МТСГ), Т. Теофилова (ЦК на ПС)
Заседанието се откри в 15 часа

Дневен ред:
[...]
5. Доклад относно минаване в загуба на несъбираеми вземания на банката, възникнали от
1928 г. до 1950 г.
Докладва: Ив. Стаменов
[...]
По точка 5. Управителният съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
5.1. След съгласуване с Министерството на финансите да се отпишат от баланса и отнесат
в загуба на банката несъбираеми вземания от иностранни лица съгласно списъците към настоящия
протокол, в размер общо на 267,861.58 лв., водени при БНБ – Софийски градски клон както следва: по с[мет]ка 622 „Съдебни вземания“ – 86 партиди за 138,593.85 лв. и с[мет]ка 621 „Заеми на
разни лица“ – 42 партиди за 129,267.73 лв.
Списъците и всички други документи, свързани с посочените в предходната алинея несъбираеми вземания, да се съхраняват в банката неопределено време.
5.2. Началникът на отдел „Юридически“ да уведоми БНБ – Софийски градски клон за решението на Управителния съвет на банката по т. 5.1.
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Срок: 1 ден след съгласуването по т. 5.1.
[...]
София, 16 декември 1975 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: проф. В. Никифоров
за СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: В. Бойчев
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
другаря проф. ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ

ДОКЛАД
от Иван Стаменов, гл[авен] юрисконсулт при банката
ОТНОСНО: Минаване в загуба на несъбираеми вземания
на банката възникнали от 1928 г. до 1950 г.
Другарю Председател,
При Софийски градски клон на банката се водят по сметка 622 „Съдебни вземания“, 86 партиди за 138,593.85 лв. и по сметка 621 „Заеми на разни лица“ 42 партиди за 129,267.73 лв., които
представляват задължения на иностранни лица, подробно описани в приложените две сведения.
Произхода на тези задължения е от 1928 год. до 1950 г.
До напускане пределите на страната от длъжниците, спрямо тях са извършени най-различни изпълнителни действия (описи и продажби на движимо и недвижимо имущество, запори и др.),
след което вземанията са станали напълно обездвижени.
Понастоящем възможности за събиране на тези вземания не съществуват, а няма изгледи
за в бъдеще да се открият такива, поради това, че длъжниците и поръчителите по един или друг начин са в чужбина, а тези от поръчителите, които са останали в страната са освободени от отговорност с указите за опрощаване някои задължения на физически лица.
Поради несъбираемостта на тези вземания, считам, че ще бъде правилно същите да се минат в загуба на банката, като се водят задбалансово, с което не се отнема възможността за евентуалното им събиране и отнасяне по сметка „Други приходи“.
Предвид изложеното, предлагам Управителният съвет на основание чл.42 буква „Л“ от Устава на банката да вземе следното решение: „След съгласуване с министъра на финансите, несъбираемите вземания, които се водят при Софийския градски клон по приложените два списъка, да се
минат в загуба на банката“.
Настоящият доклад е съгласуван с дирекция „Счетоводна“ и дирекция „Ревизионна“.
ПРИЛОЖЕНИЕ: два списъка към
писмо вх. № 6530/1975 година
ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ: Ив. Стаменов
София, 18 юли 1975 г.
[Върху доклада – надпис:]
За управителния съвет. 1.VIII.[19]75 г.
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МНЕНИЕ
от дирекция „РЕВИЗИОННА“ по доклада на гл. юрисконсулт на БНБ
относно минаване в загуба на несъбираеми вземания на банката
От проверката, която се извърши при финансовата ревизия на БНБ – Софийски градски
клон се установи, че действително посочените в приложенията към писмо № 7736/15.VII.75 г. вземания са несъбираеми. Произходът на преобладаващата част от вземанията водещи се по подсметка № 621 е от 1940 до 1950 година и същите са от лица напуснали пределите на страната, поради
изселването им в Турция и Израел. По отделните досиета на длъжниците има документи удостоверяващи, че са получили банкови кредити, без обаче да са заведени изпълнителни дела и извадени
изпълнителни листове. При това състояние преписките са прехвърлени от бившия ликвидационен
клон № 7 на БНБ – Софийски градски клон с акт от 15.VI.1969 г. Тъй като своевременно не са заведени дела или извадени изпълнителни листове, то вземанията са погасени понастоящем с давност. По подсметка № 622 вземанията срещу длъжниците произхождат предимно от 1930 до 1950
година, тъй като само едно е възникнало през 1953 година. По голямата част от длъжниците са извън пределите на страната, други са починали без да оставят имоти и наследници и само по една
малка част се събират суми, които не са включени в предложението за минаване в загуба.
При това положение, като се имат предвид и съображенията залегнали в записката на главния юрисконсулт, правилно ще бъде несъбираемите вземания да не се водят в актива на баланса на
клона, а да се придвижат и отпишат по реда на т.432 от Инструкция № 5 и заведат задбалансово.
Що се касае до въпроса дали има основание и възможност за търсене на материална отговорност, ако има виновни длъжностни лица за това състояние на вземанията, считам че за това
трябва да се има предвид обстоятелството, че са изтекли всички давностни и преклузивни срокове по Закона за финансов контрол и по Кодекса на труда за търсене на имуществена или дисциплинарна отговорност. Така например, ако се вземе предвид най-близко възникналото задължение
през 1953 г., съгласно чл. 110 от Закона за задълженията и договорите (като се имат предвид и
Указите за спиране давността за вземанията на банките – Д.В. бр. 78/[19]55 г., 104/[19]58 г. и 13/
[19]60 г. същото е погасено по давност в края на 1963 година, а възможността да се търси евентуална имуществена отговорност от виновните длъжностни лица за непредприели действия за прекъсване на давността, съгласно чл.31 от Закона за финансов контрол е до 1968 година. За другите
задължения тези срокове са изтекли съответно по-рано.
29.VII.1975 г. София
ДИРЕКТОР: Г. Банов
ЦДА, 132, оп. 32, а.е. 23, л. 4–7, 58–59. Оригинал. Машинопис.

№ 325
ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С ПРИЛОЖЕНА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И С РЕШЕНИЕ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
МЛЕЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
София, 11 март 1976 г.

ПРОТОКОЛ № 4
Заседават на 11 март 1976 година
Заседават: проф. Веселин НИКИФОРОВ, Димитър ВРАЖАЛСКИ, Васил КОЛАРОВ,
Крум КОЛЕВ, Недю ИВАНОВ, Розалин ЧУБРИЕВ
Отсъствуват: Димитър КАЛИНОВ, Драгомир ГРОЗЕВ, Иван МАНДАДЖИЕВ, Георги
ПАНКОВ
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Присъствуват: Георги БАНОВ
Заседанието се откри в 16.30 часа

Дневен ред:
[...]
2. Разрешаване на заеми на Министерството на земеделието и хранителната промишленост
във валута и в лева за модернизация и реконструкция на поделения на млечната промишленост.
Докладва – Н. Иванов
[...]
По точка 2. Управителният съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
2.1. Разрешава заеми на Министерството на земеделието и хранителната промишленост за
модернизация и реконструкция на поделения на млечната промишленост, при технико-икономически показатели съгласно технико-икономическите обосновки, както следва:
– заем в размер на 6600 хил. вал. лв в несоциалистическа валута, диференциран по поделения съгласно докладната записка, която е неразделна част от настоящия протокол, при краен срок
за ползуване – до 31.XII.1976 г. и краен срок за издължаване на заема, вкл. лихвите и комисионите – 31.XII.1978 г. Лихвеният процент да се определи съобразно условията на кредитните пазари.
Погасяването на заема да става от валутните постъпления срещу износ на сирене по второ направление. От общата сума на валутния заем ще бъдат погасени до края на 1976 г. 3.5 млн. вал. лв. от
износ на сирене над плана, в съответствие с уточненията при др. К. Зарев на 6.I.1976 г.,
– заем в лева в размер на 1633 хил. лв., диференциран по поделения съгласно докладната
записка, която е неразделна част от настоящия протокол, при крайни срокове за ползуване, съответно за частта от 426 хил. лв. – до 31.XII.1976 г., и за частта от 1207 хил. лв. – до 31.III.1977 г.,
краен срок за издължаване, вкл. лихвите – 31.XII.1979 г. и лихвен процент – 6%.
2.2. Директорът на дирекция „Хранително-вкусова промишленост“ да приведе в изпълнение решението на Управителния съвет на банката по т. 2.1.
София, 11 март 1976 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: проф. В. Никифоров
За СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: В. Бойчев

ДИРЕКЦИЯ „ХРАНИТЕЛНО- ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ“
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ТУК

ДОКЛАДНАЗАПИСКА
От НЕДЮ ИВАНОВ – ген. директор при БНБ – ЦУ
ОТНОСНО: разрешаване валутен кредит в несоциалистическа валута и в лева на [Министерст]во
на земеделието и хран[ителната] промишленост за нуждите на млечна промишленост.
Др. ПРЕДСЕДАТЕЛ,
С протоколно решение № 3 от 10 април 1975 год. на Централната комисия по въпросите на
производствено-техническото коопериране с капиталистически страни за модернизиране и реконструиране на млечната промишленост се определи внос на машини и съоръжения от несоциалистическите страни .
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При уточняване на народостопанския план за 1976 год. се постига съгласие между Държавния комитет за планиране, Българската народна банка и М-во на земеделието и хранителната промишленост да се представи валутен заем в размер на 6.600 – хил. вал. лв. за покупка на машините
и съоръженията – извън плана.
С писмо № 167 от 30 януари 1976 год. Държавния комитет за планиране увеличи плана за
износ на сирене на ДСО „МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ“ ЗА 1976 год. с 2000 тона за 4000.- хиляди валутни лева, които се предоставят за издължаване на ползувания кредит. В същото писмо
ДКП потвърждава, че в зависимост от настъпващите срокове за погасяване на останалата част от
заема, ще задели в петилетния план съответните количества сирене за износ и прихода във валута
ще се ползува за погасяване на валутния кредит.
В изпълнение на тези решения от М-во на земеделието и хранителната промишленост постъпи искане с което моли Българска народна банка да разреши валутен кредит в размер на 6.600.- хил.
вал. лв. за внос на машини и съоръжения от несоциалистически страни и 1.633.- хил. лева за
С[троително-] М[онтажни] Р[аботи], други разходи и проучвателно проектни работи – извън плана.
Кредита ще се ползува за модернизация и реконструкция на поделения на млечната промишленост, както следва:
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА

валутни лева

Банков кредит в хиляди
лева

от тях
за 1977 г.

1. Цех за пудинг към „Сердика“ – София
2. Хомогенизаторни линии към „Сердика“ – София
3. Линия за заквасване и охлаждане на
мляко към „Сердика“ – София
4. Линия за производство на сирене
„Чедър“ към млекоцентрала – Павликени
5. Линия за производство на сирене
„Рокфорд“ към млекоцентрала – Троян
6. Линия за производство на суха суроватка
към млекоцентрала – Михайловград
7. Цех за тенекиен амбалаж –
с. Дойренци, Ловешки окръг
8. Линия за непрекъснато производство на
кашкавал към млекоцентрала – Силистра
9. Машини и съоръжения –
централна доставка

700
500

213
150

160
120

600

200

120

250

75

50

200

65

40

1250

390

327

1440

450

330

300

90

60

1360

-

-

ВСИЧКО:

6600

1633

1207

От предоставените технико-икономически обосновки (ТИО) на база собствен разчет се
вижда, че всички показатели за ефективност са по-добри от утвърдените за седмата петилетка на
МЗХП. Кредита ще се погаси от валутните постъпления, срещу износ на сирене по второ направление.
На основание изложеното по-горе и чл. 28 от Правилника за отношение с банките в народното стопанство, предлагам да разрешите на МЗХП за нуждите на ДСО „Млечна промишленост“
банков кредит в размер на 6.600 х. вал. лв. в несоциалистическа валута и 1.633.000.- лева при
следните условия:
1. Срок за ползуване на валутния кредит до 31.XII.1976 година;
2. Краен срок за издължаване на валутния кредит, лихвите и комисионите – 31.XII.1978 година;
3. Лихвения процент на кредита във валута ще се определя съобразно условията на кредитните пазари;
4. Краен срок за ползуване кредита в лева:
а) 426.000.- лв. – 31.XII.1976 год.
б) 1.207.000.- лв. – 31.III.1977 год.
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5. Краен срок за издължаване кредита в местни лева – 31.XII.1979 год.
6. Лихвата на кредита в лева ще се определя съобразно ТАРИФАТА, таксите, комисионите и разноските, които Българска народна банка събира по операциите си – 6% годишно.
Приложение: 9 броя технико-икономически обосновки (ТИО)
София, 28 февруари 1976 год.

ГЕН. ДИРЕКТОР: Н. Иванов

ЦДА, ф.132, оп. 32, а.е. 24, л. 85–86, 107–109. Оригинал. Машинопис.

№ 326
ПРОТОКОЛ НА ПЛЕНУМА НА ЦК НА БКП НА 1 И 2 ЮЛИ 1976 Г. С ИЗКАЗВАНЕ НА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ ПО ДОКЛАДА НА ТОДОР ЖИВКОВ ВЪВ
ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
София, 1 и 2 юли 1976 г.

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
НА ПЛЕНУМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА
КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1 и 2 юли 1976 г. – резиденция „Бояна“
Освен членовете и кандидат-членовете на ЦК на БКП и членовете на Бюрото на ЦКРК на
партията в пленума участвуват: членовете на Постоянното присъствие на БЗНС, председателите
на окръжните народни съвети, секретарите на Националния съвет на ОФ, на Централния съвет на
БПС и на ЦК на ДКМС, заместник-министри, генералните директори на ДСО, отговорни работници от апарата на ЦК на БКП, представители на средствата за масова информация и др.
[...]
ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 2 юли 1976 година
(Открито в 9,00 ч.)
ПРЕДС. БОРИС ВЕЛЧЕВ:
Другарки и другари, откривам заседанието на Централния комитет. Пристъпваме към изказвания по доклада на др. Тодор Живков.
[...]
Проф. ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ:
Уважаеми другарки и другари,
Всеки размисъл, всеки анализ, всяко обобщение по въпроса за източниците и ресурсите и
за насоките и мащабите на нашето обществено-икономическо развитие в предстоящата перспектива неизменно ни довеждат до един обективен резултат: ефективността, качеството на всяка работа, на всяка дейност.
Новият подход по подготовката на Единадесетия конгрес на партията, материалите на конгреса и особено докладът на др. Тодор Живков, както и взетите решения, станаха едно синтезирано и дълбокосмислено отражение и обобщение на всеобщо назрялата обективна потребност от по-
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вишаване на ефективността в нашето общество и издигане на качествените параметри на всеки
труд, на всяка работа. Тъкмо затова Единадесетият конгрес даде принципиални и програмни разработки по въпроса за повишаване на ефективността и качеството. Тъкмо поради това основното
съдържание на решенията на Единадесетия конгрес се изразява и може да се резюмира с главния
лозунг на конгреса – „Седмата петилетка – петилетка на висока ефективност и високо качество“.
Сега, когато решенията на Единадесетия партиен конгрес се изучават и стремително и мащабно се разгръща тяхното практическо изпълнение, цялата партия, целият народ виждат и все
по-дълбоко разбират, че високата ефективност и високото качество са за страната онзи фундамент, върху който в предстоящата перспектива могат да намерят успешното си решение поставените от конгреса цели и задачи. Ето защо постановката за висока ефективност и за високо качество се превръща в могъщ лост, който партията изкова на своя конгрес и го дава в ръцете на всички
партийни, държавни и стопански кадри, на целия народ за успешното реализиране на забележителните предначертания на конгреса.
Съзнавайки дълбоко и всестранно ролята и значението на ефективността и качеството в
предстоящия период на нашето обществено-икономическо развитие, ръководството на партията
преминава от основополагащите програмни разработки на конгреса към по-нататъшното развитие,
конкретизиране и детайлизиране на тези разработки. Ето защо работата на настоящия пленум по
своята най-дълбока същност е плодотворно продължение на работата на Единадесетия конгрес в
най-отговорната област на нашето развитие – повишаване на ефективността и качеството.
Като комунист, като стопански деятел и научен работник искам да заявя, че чувствувам
дълбо удовлетворение от смелите, новаторски и преобразуващи мисленето, а оттам и практиката
постановки в доклада пред пленума и в Докладната записка на др. Тодор Живков. С пълно разбиране и одобрение приемам тези постановки.
[...]
Всички тези постановки ще спомогнат да се ускорят прегледът и разработката на нормите
за разход на суровини и материали, за натоварване и използуване на оборудването, за разход на
труд, ще спомогнат за определяне количеството на административно-управленческия персонал, за
използуването на финансовите, кредитните и валутните средства и т.н. Те ще спомогнат и за ускоряване и завършване на работата по изграждането на нормативите за социалната ефективност на
нестопанските дейности и сфери, което е наистина една особено актуална и важна задача.
Намирам за необходимо да подчертая, че тези постановки ще спомогнат за подобряване на
работата и специално в нашия сектор – банковата дейност, особено що се отнася до контрола по
фонда на работната заплата, изразходването на валутните средства, борбата срещу незавършеното строителство, икономията на оборотни средства и т.н., където ние, за съжаление, независимо от
слабостите, които допускаме, сме подложени от някои партньори по работа на неоснователен натиск и на много упреци за по-леко и лесно предоставяне и изразходване на средствата.
За съжаление, изглежда малко или много сме се поддавали на този натиск, щом през шестата петилетка така или иначе сме отпускали средства за покриване на абсолютния преразход по
фонда на работната заплата в размер общо на 714 млн. лв., щом разходите на валута по второ направление са превишили близо два пъти първоначално планирания им обем, щом обемът на незавършеното строителство през 1975 г. съставлява 128% от обема на капиталните вложения за тази
година и щом обемът на паричното обръщение е нараствал немалко в сравнение с растежа на националния доход на страната.
Както изглежда, не ще бъде лесно да се устоява на натиска и сега, когато след договарянето с някои от нашите партньори се иска да се реализират проекти със значително по-ниска ефективност в сравнение с договорената; или пък когато се настоява да се отклоняват валутни средства и капитални вложения, за да се доставя и изгражда не онова, което е обявено за първостепенна
потребност и има по-висока ефективност; или пък когато изразходването на средства за изграждане на обекти без проектно-сметни документации е все още много голямо и т.н. Ако нашата находчивост и инициативност в тази насока се пренесеше на фронта на борбата за висока ефективност
и високо качество, незабавно биха се постигнали значително по-големи резултати.
[...]
ЦДА, ф. 1Б, оп. 65, а.е. 9, л. 1, 82, 158–162. Оригинал. Машинопис.
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№ 327
ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С ПРИЛОЖЕНА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И С РЕШЕНИЕ ЗА
ОДОБРЯВАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КРЕДИТИРАНЕ И БАНКОВ КОНТРОЛ ВЪРХУ ОБОРОТНИТЕ
СРЕДСТВА ЗА ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
София, 7 юли 1976 г.

ПРОТОКОЛ № 7
Заседание на 7 юли 1976 година
Заседават: проф. Вeселин НИКИФОРОВ, Васил КОЛАРОВ, Крум КОЛЕВ, Недю ИВАНОВ, Иван МАНДАДЖИЕВ, Георги ПАНКОВ
Отсъствуват: Димитър ВРАЖАЛСКИ, Димитър КАЛИНОВ, Драгомир ГРОЗЕВ, Розалин
ЧУБРИЕВ
Присъствуват: Цветан Петков, Христо Хараламбов, Георги Банов, Трифон Алексиев, Димитър Ананиев, Костадин Йосифов, Димитър Касабов, Стоян Янков, Диньо Кайряков
Заседанието се откри в 8,30 часа

Дневен ред:
[...]
6. Проект на Наредба № 20 за кредитиране и банковия контрол за оборотни средства на
външнотърговските организации.
Докладва – Цв. Петков
[...]
По точка 6. Управителният съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
6.1. Приема Наредба № 20 за кредитиране и банковия контрол за оборотни средства на
външнотърговските организации.
6.2. Председателят на Българската външнотърговска банка да отрази в наредбата приетите
на заседанието предложения за изменения и допълнения, след което да я внесе в Съветa на акционерите на Българската външнотърговска банка за утвърждаване.
Срок – 30.VII.1976 г.
[...]
София, 7 юли 1976 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: /проф. В. Никифоров/
за СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: /В. Динева/
ЛЦ
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
проф. ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ
ТУК

ЗАПИСКА
от ДИМИТЪР КАСАБОВ, директор на
дирекция „Оборотни средства“
ОТНОСНО: Наредба № 5 за кредитиране и банков контрол за оборотни средства
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Другарю Председател,
Представяме Ви преработен проект за Наредба № 5, в съответствие с указанията и препоръките, дадени при оперативното разглеждане на първия проект, което се извърши при вас на 3
май т.г.
Проектът, който се разгледа при Вас беше изпратен за мнение и бележки на: Държавния
комитет за планиране, Министерството на финансите, Министерството на снабдяването и държавните резерви, Министерството на вътрешната търговия и услугите, Министерството на електрониката и електротехниката и на Министерството на земеделието и хранителната промишленост,
както и на Научно-изследователския институт по финанси и кредит, Висшия финансово-стопански институт „Д.А.Ценов“ – Свищов и банковите клонове в Пловдив, Русе и Пазарджик.
Бележките на Министерството на снабдяването и държавните резерви и на Министерството на вътрешната търговия и услугите бяха разгледани на лични срещи при др. Н. Иванов със
зам.министрите на посочените министерства другарите Евгениев и Шпатов.
Целесъобразните бележки на всички министерства, на институтите и банковите клонове са
отразени в предлагания проект.
В проекта е потърсена възможност да се отразят основните принципни постановки за стимулиране изпълнението на качествените показатели и санкциониране при тяхното неизпълнение,
за анализ и следене на общото икономическо състояние на стопанските организации и техните поделения, за санкциониране на банковите служители, когато със своите действия или бездействия
са причинили вреди на стопанските организации.
Независимо от това, че на 3 май т.г. проекта за Наредба № 5 и наредбите за кредитиране на
стопанските отрасли се разгледаха подробно, считаме за необходимо да привлечем вниманието на
членовете на Управителния съвет главно към следните нови моменти в предлагания проект.
1. Наредба № 5 за кредитиране и банковия контрол за оборотни средства в народното стопанство ще бъде обща, тъй като съгласно дадените от Вас препоръки Наредби номера 6, 7 и 9 за
кредитиране на стопанските организации от промишлеността, селското стопанство, търговията и
материално-техническото снабдяване се включиха като отделни глави в Наредба № 5. В тази наредба впоследствие ще се включи като отделна глава и материята за кредитиране на строителните
и проектантските организации, която в момента се разработва. По-късното разработване на тази
част от наредба 5 се наложи от обстоятелството, че то е свързано с разпоредбите на Правилника
за капиталното строителство и Наредба № 10 за финансиране, кредитиране и банков контрол на
капиталните вложения.
При събирането на всички наредби в общата Наредба 5 по необходимост се наложи заемите по норматива за оборотните средства, за изкупуване и за незавършено строителство, макар че
са основни заеми, да бъдат в края на наредбата, тъй като първоначалната структура на Наредба 5
се запази, а тя е изградена по видове заеми, за всички отрасли, докато отрасловите наредби разглеждат кредитирането на стопанските организации по отделните отрасли с еднакви видове заеми.
С оглед на подобряване на структурата общите постановки за заемите по норматива за оборотните средства и за изкупуване в проекта са събрани в отделни раздели. Считаме, че сегашната структура на наредбата няма да създава затруднения при работата с нея.
Кредитирането на външнотърговските организации ще се урежда с отделна наредба, поради което тази материя не е включена в Наредба № 5.
2. Дава се право на банковите звена да правят преценка за отказване плащането на платежни документи за нови доставки, от които има свръхнормативни, излишни и залежали запаси и да
отнасят тези платежни документи в просрочие до ликвидирането на тези запаси.
3. Разпоредено е банковите звена да уведомяват съответното министерство или стопанска
организация от сметките на които са иззети средства поради неизплатени заеми от техни поделения, когато има условия за възстановяване на тези средства, но поделенията не дават нареждания
за това. Ако министерството или обединението даде писмено нареждане на банковия клон за възстановяване на иззетата от сметката му сума, то се изпълнява от кредитиращия поделението банков клон.
4. Разработи се въпроса за отпускане на заеми за допълнителни оборотни средства за постигане на по-висока ефективност на стопанската дейност, която ще се осигури от надпланово зна-
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чително обновяване на асортимента, съществено подобряване на качеството, ускорено преминаване на двусменен режим, внедряване научно-технически постижения в практиката и други подобни
случаи.
5. Възприетата напоследък от Управителния съвет практика на пулсиращо отпускане на заеми за свръхнормативни запаси е заложена в предлагания проект, с оглед да се внедри широко в
работата на банката.
6. В резултат на проведените лични срещи на др. Н.Иванов със зам.министрите др. Евгениев от М[инистерството на] С[набдяването и] Д[ържавните] Р[езерви] и др. Шпатов от М[инистерството на] В[ътрешната] Т[ърговия и] У[слугите] окончателно се завърши разработката на начина за диференцираното кредитиране на търговските организации на едро по групи стоки и на пласментно-снабдителните организации по групи материали. В проекта е предвидено да не се налагат
икономически санкции, когато фактическите наличности от наблюдаваните групи стоки и материали се отклоняват до 15% под или над определените нормативи. Тази възможност се допусна, тъй
като в противен случай винаги ще трябва да се налагат санкции и при незначителни отклонения.
Освен това определените нормативи за групите стоки или материали ще се превърнат във величина, която няма да може да отразява дори и най-малките отклонения, явили се в хода на изпълнението на плана.
7. При оперативното обсъждане на начина за диференцирано кредитиране на търговските
организации на едро и на пласментно-снабдителните организации дадохте указания при отклонения от норматива за групите стоки и материали да се налагат не само икономически санкции, но да
се удържат и до 20% от заплатите на ръководните кадри. След като обсъдихме отново въпроса в
светлината на общата система за налагане на санкциите за неизпълнение на качествените показатели и при образувани свръхнормативни запаси преценихме, че санкционирането за общата сума
на свръхнормативните запаси в търговските организации на едро, съчетана с икономическите санкции при отклонения от определените нормативи по групите стоки ще оказва необходимото въздействие върху ръководните кадри. Предстоящото нормиране на оборотните средства на пласментно-снабдителните организации въз основа на принципите важащи за другите отрасли ще създаде
възможност и тези организации да бъдат санкционирани за общата сума на установените свръхнормативни запаси. При тази обстановка посочените мотиви за търговските организации на едро
ще важат и за пласментно-снабдителните организации.
Моля, другарю Председател, да внесете за одобрение от Управителния съвет предложения
проект за Наредба № 5.
София, 19 юни 1976 г.
ДИРЕКТОР: Д. Касабов
[ Върху записката – надпис:]
Съгласен съм за управителен съвет.

До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
др. проф. ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ
ТУК

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ДИМИТЪР КАЛИНОВ, председател на Българската външнотърговска банка
ОТНОСНО: Проект за Наредба за кредитиране и банковия контрол
за оборотни средства на външнотърговските организации
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Другарю Председател,
На основание § 3.(1) от заключителните разпоредби на Правилника за отношенията с банките в народното стопанство Българската външнотърговска банка изработи проект за нова Наредба за кредитиране и банковия контрол за оборотни средства на външнотърговските организации,
който предлагаме за обсъждане от Управителния съвет на Българската народна банка.
В проекта са залегнали основните насоки за усъвършенствуване на икономиката през седмата петилетка, отнасящи се за външнотърговската дейност, отразени в Правилника за отношенията с банките в народното стопанство и другите нормативни актове.
Проектът за наредбата е съставен в съответствие с проекта за Наредба № 5 на Българската народна банка за кредитиране и банковия контрол за оборотни средства в народното стопанство, като са взети под внимание специфичните особености в кредитирането на външнотърговската
дейност.
Направени са значителни подобрения в структурата и изменения, които ще допринесат за
чувствително усъвършенствуване на кредитирането за оборотни средства и банковия контрол
върху дейността на външнотърговските организации, както и за засилване въздействието на банката чрез кредита и лихвата за повишаване ефективността на външнотърговската дейност и за ускоряване обръщаемостта на оборотните средства в народното стопанство.
В оперативен порядък проекта за наредбата е съгласуван с Министерството на външната
търговия и Министерството на финансите. Също в оперативен порядък проектът бе разгледан и
при Първия зам.-председател на Българската народна банка др. Д. Вражалски.
Направените бележки бяха взети под внимание при преработването на проекта за Наредба
за кредитиране и банковия контрол за оборотни средства на външнотърговските организации.
Текстовете на глави първа и четвърта на проекта, относно общите положения по кредитирането и мерките за въздействие и санкции, които се отнасят за външнотърговската дейност, са заимствувани изцяло от Наредба № 5 на Българската народна банка и са в пълно съответствие с текстовете на Правилника за отношенията с банките в народното стопанство, които се отнасят за кредитирането за оборотни средства и банковия контрол, като са отразени изискванията, залегнали в нормативните актове за усъвършенствуване на управлението на икономиката през VII-та петилетка.
В глава втора на проекто-наредбата са разработени видовете заеми, с които Българската
външнотърговска банка кредитира външнотърговските организации, както и реда и начина за отпускането, ползуването, отчитането и издължаването на заемите, като са отразени особеностите в
кредитирането на тези организации във връзка със спесификата на външнотърговската дейност.
В глава трета на проекта за наредба са разработени условията за предоставяне, ползуване,
отчитане и издължаване на краткосрочните валутни заеми, които Българската външнотърговска
банка отпуска на стопанските министерства, ведомства и организации и на външнотърговските
организации със срок до една година за осъществяване на многостранни сделки (реекспортни,
компенсационни, обменни и други сделки), предварителен внос по разменната ширпотреба със социалистическите страни и други заеми във валута по решение на Министерския съвет.
В наредбата са включени само текстове, които определят принципите на механизма по кредитирането за оборотни средства в лева и чуждестранна валута и банковия контрол, както и пораждащите се във връзка с това отношения между външнотърговските организации и Българската външнотърговска банка. Всички текстове от сега действуващата Наредба за кредитиране на
стопанските организации за външнотърговската им дейност, които определят технологията на работата, вътрешните компетентности и взаимоотношенията в банковите звена са изключени и ще
бъдат обхванати в отделна инструкция, която не подлежи на публикуване.
По-съществени особености и изменения в кредитирането на външнотърговската дейност са:
1. Българската външнотърговска банка кредитира външнотърговските организации със заеми за планови и допълнителни нужди от оборотни средства за изпълнение на задачите, предвидени в плановете по стокообмена (износа и вноса), за временен недостиг на средства по паричните
фондове, и със заеми по специални решения. При нужда и по преценка на Българската външнотърговска банка на външнотърговските организации се отпускат и други заеми, предвидени в Наредба № 5 на Българската народна банка, като временни платежни заеми и др.
Българската външнотърговска банка предоставя и валутни заеми на стопанските комплек-
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си, министерства и ведомства и на външнотърговски организации.
Основно външнотърговските организации се кредитират със заеми по стокообмена, по специални заемни сметки по износа и по вноса.
2. С оглед да се въздействува за своевременната реализация в чужбина на изкупените стоки за износ и за срочното събиране на вземанията от чужбина, в проекта се предвижда да се въведат кредитни лимити по специалната заемна сметка по износа. Постъпилите или представени в
банката платежни документи по износа над определения в кредитния договор лимит ще се отнасят
в просрочени документи и изплащат по установената в Наредбата за плащанията поредност, с глоба 0,03% на ден в полза на доставчика.
Превишение на кредитния лимит по заемните сметки по износа ще се допуска само до размера на отклонените оборотни средства по износа, за които е наложена на външнотърговските организации санкция в размер на 0,6% месечно, по реда на просрочието. Такова превишение на лимита е аналогично на освобождаването на кредитен лимит по заемните сметки на търговските организации на едро, кредитирани от Българската народна банка, чрез отнасяне на необезпечения
дълг, дължащ се на отклонени оборотни средства, в отделна сметка за просрочени заеми.
3. По специалната заемна сметка по вноса ще се определят контролни цифри, както до сега, които ще могат да се превишават в течение на отчетния период, но в края на месеца (тримесечието) трябва да бъдат сведени до определения размер. За системно превишение на контролните
цифри в Наредбата се предвижда, след съответно предупреждение, въвеждането на особен режим
на кредитиране и плащания.
Определянето на контролна цифра по вноса, а не лимит, е продиктувано от невъзможността да се ограничават плащанията към чужбина от заемната сметка по вноса, тъй като плащанията
по вноса от социалистическите страни се извършват основно по формата незабавно инкасо, при
което не може да се задържат плащанията и отнасят в просрочени документи, както при местните
плащания. Плащанията към несоциалистическите страни се контролират от банката, която не допуска превишение на валутния план по вноса.
Превишение на контролната цифра по вноса може реално да се получи предимно от несъбрани в срок вземания от клиенти в страната, поради временна неплатежоспособност на същите
или от залежали вносни стоки.
Предвид особения характер на вноса, както и обстоятелството, че Българската външнотърговска банка ежемесечно санкционира външнотърговските организации с 0,6% върху сумата на отклонените оборотни средства в несъбрани вземания от страната и залежали вносни стоки, от които
идва евентуалното превишение на контролната цифра, Българската външнотърговска банка не налага други санкции за превишение на същата. Ако превишението на контролната цифра се отнесе в
просрочие, това ще означава външнотърговската организация да бъде санкционирана 2 пъти за едно
и също нещо, т.е. за същите отклонени оборотни средства, на които се дължи превишението.
4. Спесификата в кредитирането на външнотърговската дейност се изразява главно в следното:
Външнотърговските организации имат възможност да привличат в оборота си чужди средства от страната и чужбина в значителни размери. С тези средства се намалява дългът по заемните сметки по износа и вноса и деформира кредита в лева. Това създава условия, особено в края на
отчетните периоди, заемните сметки по износа и вноса в много случаи да остават без дълг или да
се образуват кредитни остатъци (червени салда), с което се отнема възможността на БВБ да отнася в просрочени заеми цялата сума на установения при проверка обезпечението на заемите недостиг от обезпечение и по този начин да въздействува за ускоряване обръщаемостта на оборотните
средства в системата на външната търговия.
Във връзка с това Българската външнотърговска банка и занапред ще санкционира външнотърговските организации за установения недостиг от обезпечение на заемите, съгласно чл. 53,
(4) от Правилника за отношенията с банките в народното стопанство, като събира ежемесечно
0,6% върху размера на отклонените оборотни средства в залежали стоки и несъбрани в срок вземания. Събраните суми върху отклонените оборотни средства над сумата на дълга по заемните
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сметки се внасят в приход на републиканския бюджет. По такъв начин външнотърговските организации ще бъдат санкционирани за пълния размер на отклонените им оборотни средства в просрочени вземания от чужбина и страната и в залежали вносни и износни стоки, с което им се въздействува във всички случаи за ускоряване ликвидирането на тези отклонени оборотни средства.
При тази система на санкциониране не е възможно да се образуват просрочени заеми по
стокообмена. С оглед да се отразяват в икономическата информация на Българската народна банка, като просрочени заеми, сумите за които външнотърговските организации са санкционирани,
банката ще дава на БНБ тримесечно справки за пълния размер на отклонените оборотни средства
на външнотърговските организации в просрочени вземания и залежали стоки.
5. В проекто-наредбата (чл.19) е предвидено договорите за кредитиране дейността на външнотърговските организации да се сключват между Българската външнотърговска банка и стопанските министерства, а в отделни случаи, за някои видове заеми и с външнотърговските организации, в съответствие с кредитния план.
Договорите за кредитиране дейността на външнотърговските организации, числящи се към
нестопански и функционални министерства и други ведомства, ще се сключват от банката със съответните външнотърговски организации.
6. В съответствие с нормативните документи и с оглед осъществяване на по-ефикасен контрол върху дейността на външнотърговските организации заемните сметки по износа в банката се
водят на името на външнотърговските организации. При това положение е възможно въвеждането на кредитен лимит по заемите по износа, с което се премахва автоматизма при плащанията на
външнотърговските организации към вътрешните доставчици и допринася за ускоряване обръщаемостта на оборотните средства.
7. В обектите, които се приемат за обезпечение на заемите по стокообмена и в сроковете за
кредитиране на външнотърговските организации в проекто-наредбата са направени някои промени, по съществени от които са:
– предвижда се вземанията от износ на банково гарантиран фирмен кредит и от износ на
машиностроителна продукция на негарантиран фирмен кредит със срок на плащане над 1 година
да се приемат за обезпечение на заема по износа само в рамките на съответно утвърдените лимити за износ на кредит. С това целим да засилим плановата дисциплина с оглед да не се допуска износ на кредит над предвидения по плана;
– отпада текстът за кредитиране на застрахованите при АД „Булстрад“ вземания от чужбина по фирмени кредити, разрешени от Министерството на външната търговия, тъй като с Решение
№ 329/7.VIII.1972 год. на Министерския съвет се отменя сконтирането на вземания от чужбина,
като форма на кредитиране и отчитане на валутния план, поради което тези вземания не се приемат повече за обезпечение на заема по износа;
– отпада текстът за кредитирането на мострите и експонатите, тъй като съгласно Наредбата за участие на НРБ в световни изложения и международни панаири и за организиране на национални изложби в чужбина, одобрена с Разпореждане № 150 на Бюрото на Министерския съвет от
19.IV.1972 год. (ДВ, бр.34 от 28.IV.1972 год.), същите следва да се кредитират от Българската народна банка;
– отпада текстът от чл. 65 от досегашната Наредба, който предвижда санкцията за залежали стоки по износа и за неиздължени дотации от държавните стопански организации да се отнасят
по сметката на стопанската организация, тъй като съгласно нормативните документи санкциите за
отклонените оборотни средства оставят в тяжест на външнотърговските организации;
– регламентира се кредитирането на вземанията на външнотърговските организации от изпълнението на договори по правителствени кредитни спогодби, за периода на изпълнението на
сделката, до потвърждаване на погасителния план от банката на страната-кредитополучател;
– регламентира се срокът за кредитиране на стоките, предназначени за продажба на дребно
в страната срещу чуждестранна валута – до 12 месеца; конкретизирани са сроковете за кредитиране на вземанията от дебитори по рекламации; за вземанията по инкасо на документи в несоциалис-
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тическа и социалистическа валута; на стоките за преработка и по компенсационни сделки; на заемите за декларирани залежали стоки за определен срок и др.
8. Засилен е контролът и върху организациите, които не ползуват заеми от Българската
външнотърговска банка, но се обслужват и контролират от нея. Банката ще извършва проверки на
отклонените оборотни средства и на тези организации и ще ги санкционира съгласно нормативните документи.
9. В глава IV – „Мерки за въздействие и санкции“ подробно са разработени мерките за въздействие, контрол и санкции, съобразно Правилника за отношенията с банките в народното стопанство и Наредба № 5 на Българската народна банка.
Разработени са и въпросите по налагането на лични санкции, както на ръководните кадри и
специалистите на външнотърговските организации за неизпълнение на някои качествени показатели, така и на ръководните кадри и специалистите от банката за причинени вреди на стопанските
комплекси, министерствата, ведомствата, организациите и др.
10. В глава III на проекта, обектите за кредитиране в чуждестранна валута са съобразени с
Правилника за отношенията с банките в народното стопанство.
Българската външнотърговска банка ще отпуска краткосрочни заеми в чуждестранна валута на стопанските комплекси, министерства, ведомства и на външнотърговските организации за:
– осъществяване на многостранни и други обвързани сделки (реекспортни, компенсационни, обменни, суапови, суичови и др.);
– осъществяване предварителен внос по разменната ширпотреба със социалистическите
страни в рамките на предвидения по протокола за годината внос, със срок за издължаване до края
на календарната година.
Валутните заеми за внос на машини и съоръжения по второ направление за модернизация и
реконструкция, разширение и ново строителство, предварително договорени в процеса на съставянето на единния план за обществено-икономическо развитие на страната, както и възникнали в процеса на изпълнението му, се разрешават от Българската народна банка – Централно управление.
Въпросите по взаимоотношенията на Българската народна банка със стопанските комплекси, министерства и ведомства по договарянето, ползуването и погасяването на тези заеми се предвижда да бъдат уредени в Наредба № 10 за финансиране, кредитиране и банков контрол на капиталните вложения. Взаимоотношенията между Българската народна банка и Българската външнотърговска банка по кредитирането на капиталните вложения в несоциалистическа валута ще се
уредят в Инструкцията на Българската народна банка по приложение на Наредба № 10.
При отпускането на заемите в чуждестранна валута за внос на суровини и материали, потребността от които е възникнала в процеса на изпълнението на плана е необходимо да се направят
проучвания и анализ в следните насоки: планова и балансова обвръзка на предлаганото мероприятие; реални възможности за използуване капацитета на производствените фондове; за произвеждане на продукцията и нейната реализация; недопускане образуването на свръхнормативни запаси от стоково-материални ценности; за ефективността от мероприятието и др. Проучвания и анализи в тези насоки може да извърши Българската народна банка. Ето защо считаме, че взаимоотношенията на Българската народна банка със заемоискателите по договарянето, ползуването и погасяването на тези заеми, следва да се уредят в Наредба № 5 на Българската народна банка за кредитиране и банковия контрол за оборотни средства в народното стопанство.
Като имам предвид по-горе изложеното, моля др. Председател, да внесете за обсъждане от
Управителния съвет на Българската народна банка предложения проект за Наредба за кредитиране и банковия контрол за оборотни средства на външнотърговските организации, след което да
бъде внесена за утвърждаване от съвета на Българската външнотърговска банка.
София, 19.VI.1976 год.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. Калинов
ЦДА, 132, оп. 32, а.е. 26, л. 1–3, 67–71, 213–223. Оригинал. Машинопис.
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Част втора

№ 328
ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА НЕЗАВЪРШЕНОТО
СТРОИТЕЛСТВО, ИКОНОМИЯ НА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ И УСКОРЯВАНЕ
ОБРАЩАЕМОСТТА НА ОБОРОТНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕДОСТАТЪЦИТЕ В РАБОТАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
София, 23 декември 1976 г.

ПРОТОКОЛ № 11
Заседание на 23 декември 1976 година
Заседават: проф. Вeселин НИКИФОРОВ, Димитър ВРАЖАЛСКИ, Васил КОЛАРОВ,
Димитър КАЛИНОВ, Драгомир ГРОЗЕВ, Крум КОЛЕВ, Недю ИВАНОВ, Георги ПАНКОВ
Отсъствуват: Иван МАНДАДЖИЕВ, Розалин ЧУБРИЕВ
Присъствуват: Хр. Хараламбов, Ал. Кръстев, Хр. Йорданов, Д. Касабов, К. Йосифов
Заседанието се откри в 14 часа

Дневен ред:
[...]
2. Допълнителни мероприятия за повишаване на ефективността, за изпълнение на програмите за намаляване дела на незавършеното строителство и икономия на капитални вложения и за
ускоряване обръщаемостта на оборотните средства, както и за използуване на всички предимства
на икономическия механизъм за постигане на още по-големи резултати, за изпълнение и преизпълнение на плана за 1976 г., за създаване на условия за ритмично и цялостно изпълнение на плана за 1977 г. и за отстраняване на някои недостатъци в работата на стопанските организации, допуснати през 1976 г.
Докладва – Д. Вражалски (устно)
[...]
По точка 2 Управителният съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
С оглед да се повиши ефективността и да се подпомогне изпълнението на програмите за намаляване дела на незавършеното строителство и икономия на капитални вложения и за ускоряване обръщаемостта на оборотните средства, както и да се използуват всички предимства на икономическия механизъм за постигане на още по-големи резултати, за изпълнение и преизпълнение на
плана за 1976 г., за създаване на условия за ритмично и цялостно изпълнение на плана за 1977 г.
още от първите дни на годината и за отстраняване на някои недостатъци в работата на стопанските организации, допуснати през 1976 г.:
2.1. Отрасловите дирекции при Централното управление на банката да изискат от министерствата и другите ведомства-инвеститори да представят сведения за доставените до края на
1976 г. машини и съоръжения, несвързани със строящи се обекти, които не са изплатени, поради
неосигурени лимит и средства по плана за капиталните вложения за 1976 г.
2.2. След съответна преценка отрасловите дирекции при Централното управление на банката да разрешат заеми за капитални вложения по специални решения на министерствата и другите
ведомства-инвеститори, над лимитите им за капитални вложения за 1976 г., за изплащане на доставените до края на 1976 г. машини и съоръжения, несвързани със строящи се обекти, за които
платежните документи се представят до 31 декември 1976 г., при срокове за издължаване, изчислени по установената методика, но не повече от 10 години, и лихвен процент 5%.
2.3. Отрасловите дирекции при Централното управление на банката да предприемат необходимите мерки с оглед министерствата и другите ведомства да осигурят представянето на подписани допълнения към съвместния протокол на Д[ържавния] К[омитет за] П[ланиране], М[инистер-
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ство на] Ф[инансите], М[инистерството на] С[набдяването и] Д[ържавните] Р[езерви] и БНБ от 8
април 1976 г. за кредитиране на стоково-материални ценности, които ще се ползуват като ресурс
по плана за 1977 г., поради което отказването на вноса или извършването на реекспорт през
1976 г. на тези ценности не е целесъобразно от народностопанска гледна точка. В допълнителните протоколи да се включват стоково-материални ценности по номенклатури № № 1 и 2, одобрени с постановление № 62 на Министерския съвет от 1974 г., и такива, доставката на които се извършва по правителствени спогодби.
2.4. При поискване от страна на търговските организации да им се разрешават заеми по
специални решения за изкупуване на готова продукция от производителите. Заемите да се олихвяват с 4% годишна лихва.
2.5. Отрасловите дирекции при Централното управление на банката да насочат министерствата и стопанските организации за най-пълно използуване възможностите на протокол № 52 от
1973 г. на Бюрото на Министерския съвет за бракуване на негодните и неупотребяемите стоковоматериални ценности.
2.6. Във връзка с решенията по т.т. 2.2, 2.3 и 2.4 от настоящия протокол директорите на дирекции „Капитални вложения“ и „Оборотни средства“ да съберат необходимата информация с оглед да се установи размерът на платените машини и съоръжения и отпуснатите заеми по съвместния протокол от 8 април 1976 г. Въз основа на информацията за заемите, отпуснати за посочените в протокола стоково-материални ценности, съгласно т. 2.3, отрасловите дирекции при Централното управление на банката да предявят изисквания към министерствата, другите ведомства и стопанските организации за намаляване на планираните от ДКП и МСДР доставки за 1977 година от
тези стоково-материални ценности, като се подготви съответна информация и за ДКП, МСДР и
М[инистерството на] В[ъ]н[шната] Т[ърговия].
2.7. За да се предотврати допускането и в бъдеще на доставката на машини и съоръжения
над определените лимити за капитални вложения, на образуването на свръхнормативни, излишни
и ненужни запаси и договарянето и производството на машини и съоръжения преди инвеститорът
да е доказал, че разполага с лимит за капитални вложения и средства, в договорите за кредит и в
банковите нормативни актове директорите на дирекция „Капитални вложения“ и „Оборотни средства“ и началникът на отдел „Юридически“ при БНБ и директорът на дирекция „Кредитиране на
външната търговия“ при БВБ да разработят допълнителни текстове, с които да се решат конкретно следните основни въпроси:
2.7.1. Да не се допуска договаряне и доставяне от министерствата и другите ведомства –
инвеститори на машини и съоръжения, над определените лимити за капитални вложения по години и тримесечия, за обекти и за капитални вложения, несвързани със строящи се обекти.
2.7.2. Министерствата, другите ведомства и стопанските организации да не доставят стоки,
суровини, материали и каквито и да са други стоково-материални ценности, от които ще се образуват свръхнормативни, излишни и ненужни запаси. Ако тези задължения не се спазват, ръководните кадри да се санкционират по реда на чл.53, ал.1, т.12 от Правилника за отношенията с банките в народното стопанство и да се осигури възможност банката да спира ползуването на редовно
предоставените кредити на тези организации за тези или други цели.
2.7.3. Министерствата, другите ведомства или стопанските организации да не договарят и
да не произвеждат машини и съоръжения, ако предварително не е изяснено въз основа на планови или разчетни документи, предоставени от инвеститора, че той разполага с лимит за капитални
вложения и средства за тяхното заплащане, както и писмено задължение, че лимитът няма да бъде превишаван. Ако поради неизпълнение на тези задължения се допусне производството и доставката на машини и съоръжения, които не могат да се заплатят поради липса на лимит, да се постъпва по реда на чл. 11 от постановление № 71 на Министерския съвет от 1976 г.
София, 23 декември 1976 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: проф. В. Никифоров
за СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: В. Бойчев
ЦДА, ф. 132, оп. 32, а.е. 27, л. 163–165. Оригинал. Машинопис.
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№ 329
ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С ПРИЛОЖЕНА СПРАВКА И С РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА
ЗАЕМИ ЗА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ
София, 6 март 1978 г.

ПРОТОКОЛ № 1
Заседание на 6 март 1978 година
Заседават: проф. Веселин НИКИФОРОВ, Димитър КАЛИНОВ, Васил КОЛАРОВ, Христо
ХАРАЛАМБОВ, Иван МИХОВ, Любомир ФИЛИПОВ, Крум КОЛЕВ, Катя ЗАРКОВА
Отсъствуват:
Присъствуват: Н. Петров, Г. Банов, Д. Ананиев
Заседанието се откри в 13,30 часа

Дневен ред:
[...]
5. Разрешаване на заеми за капитални вложения за мероприятия, нуждата от които е възникнала в процеса на изпълнението на плана.
Докладва – К. Заркова
[...]
По точка 5. Управителният съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
5.1. Разрешава заеми за капитални вложения за мероприятия, потребността от които е възникнала в процеса на изпълнението на плана, както следва:
5.1.1. На А[грарно-] П[ромишления] К[омплекс] „Г.Димитров“ – Ямболски окръг за изграждане на 1 бр. механизирана зърноплощадка в размер на 97,826 лв. при технико-икономически
показатели и условия, съгласно списъка и докладната записка, които са неразделна част от настоящия протокол и лихвен процент 6%.
5.1.2. На АПК „Огоста“ – Михайловградски окръг за изграждане на 2 бр. зърноплощадки,
манипулационно помещение към оранжерията, племенни бази за юници – 2 бр. и други на обща
сума – 403 хил. лева, при технико-икономически показатели съгласно списъка и докладната записка, които са неразделна част от настоящия протокол и лихвен процент 6%.
5.1.3. На АПК от Разградски окръг за 19 бр. зърноплощадки, навеси за зърно и зърносушилни за 683 хил. лева; преустройство и разширение на 16 бр. животновъдни сгради за 472 хил.
лева; оранжерии – 5 бр. за 100 хил. лева при технико-икономически показатели съгласно списък и
докладната записка, които са неразделна част от настоящия протокол и лихвен процент – 6%.
5.1.4. На АПК от Разградски окръг за машини централна доставка в размер на 2 936 хил.
лева и за зърноплощадка с. Гороцвет – 50 хил. лева, при технико-икономически показатели и условия съгласно списъка и докладната записка, които са неразделна част от настоящия протокол и
лихвен процент – 6%.
5.1.5. На П[леменно-] Ж[ивотновъдния] К[омплекс] „Родопа“ – Толбухин за модернизация
и реконструкция на сгради за отглеждане на подрастващи прасета на обща стойност 1 303 хил. лева при технико-икономически показатели и условия съгласно списъка и докладната записка, които са неразделна част от настоящия протокол и лихвен процент – 6%.
5.1.6. На Д[ържавното] С[топанско] О[бединение] „Винпром“ – Варна за изграждане на Iви етап от Винбазата – гр. Варна в размер на 144 хил. лева при технико-икономически показатели и условия съгласно списъка и докладната записка, които са неразделна част от настоящия протокол и лихвен процент – 6%.
5.1.7. На ДСО „Родопа – Разград за проучване, проектиране модернизация, реконструкция
и разширение на комбинат „Родопа“ – Разград до размер на 3000 хил. лева в т.ч. 300 хил.валутни
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лева за внос на машини от несоциалистическите страни при технико-икономически показатели и
условия съгласно списъка и докладната записка, които са неразделна част от настоящия протокол
и лихвен процент – 6%. Частта от кредита във валута ще се олихвява с 9%, като в договора се
предвиди текст, че банката си запазва правото да преразглежда и изменя лихвения процент съобразно измененията в условията на международния кредитен пазар.
5.1.8. На Стопански химически комбинат – Димитровград за мероприятие „Интензификация на отделението за производство на диметилсулфат в размер на 99 430 лева при технико-икономически показатели и условия съгласно списъка и справката, които са неразделна част от настоящия протокол и лихвен процент в съответствие с тарифата за лихвите.
5.1.9. На С[топанския] Х[имически] К[омбинат] – Враца за интензифициране на инсталацията за производство на сяроводород в размер на 131 750 лева при технико-икономически показатели и условия съгласно списъка и справката, които са неразделна част от настоящия протокол и
лихвен процент в съответствие с Тарифата за лихвите.
5.1.10. На Д[ържавния] Д[ървопреработвателен] З[авод] „Полковник Абаджиев“ към
М[инистерството на] Г[орите и] Г[орската] П[ромишленост] за доставка на сушилен блок допълнително в размер на 150 хил. вал. лева, съгласно условията отразени в справката, която е неразделна част от настоящия протокол.
5.1.11. На С[топанска] Д[ирекция] „Местна промишленост и битови услуги“ – Благоевград
за строителство на метален цех в Разлог в размер на 316 хил. лева при технико-икономически показатели, съгласно списъка и справката, които са неразделна част от настоящия протокол и лихвен
процент – 6%.
5.1.12. На СД „Местна промишленост и битови услуги“ – Силистра за доставка и монтаж
на 10 бр. уредби за заваряване на пластмаси тип УЗП 2-2.5 Е в размер на 63 999 лева при технико-икономически показатели, съгласно списъка и справката, които са неразделна част от настоящия протокол и лихвен процент – 6% .
5.1.13. На Държавния комитет по туризма за Адаптация на битово заведение „Владишки
конак“ – Ловеч в размер на 45 409 лв. и преустройство и разширение на ресторант и сладкарница
„Хисаря“ – Ловеч в размер на 136 420 лева при технико-икономически показатели и условия съгласно списъка и записката, които са неразделна част от настоящия протокол.
5.1.14. На Държавния комитет по туризма за преустройство на ресторант „9-ти километър“ – Пловдив в размер на 118 843 лева при технико-икономически показатели и условия съгласно списъка и справката, които са неразделна част от настоящия протокол и лихвен процент – 6% .
5.1.15. На СД „Търговия“ – Бургас за модернизация и реконструкция на 5 търговски обекта в размер на 607 хил. лева при технико-икономически показатели и условия съгласно списъка и
справката, които са неразделна част от настоящия протокол и лихвен процент – 6% .
5.1.16. На Министерството на съобщенията за изграждане 20 броя автоматични телефонни
и телеграфни централи с обща мощност 19 200 телефонни поста и 6 400 кабелни чифта в размер
на 8 570 хил. лв. при технико-икономически показатели, съгласно списъка и докладната записка,
които са неразделна част от настоящия протокол.
5.1.17. На Министерството на съобщенията за изграждането на обект „АТЦ-ЕК“ и кабелна
мрежа – Пловдив за 10 000 телефонни поста в размер на 11 113 хил. лева при технико-икономически показатели и условия съгласно списъка и докладната записка, които са неразделна част от
настоящия лихвен процент – 6%.
[...]
ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. В. Никифоров
ЗА СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Ж. Баев
ЦДА, ф. 132, оп. 32, а.е. 34, л. 1–8. Оригинал. Машинопис.
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№ 330
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ПРОФ. ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ И ОТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА ДИМИТЪР КАЛИНОВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ СТАНКО ТОДОРОВ С МНЕНИЕ ДА НЕ СЕ
ПРЕДОСТАВЯ ВАЛУТЕН КРЕДИТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ЗА ВНОС НА КОНЦЕНТРИРАН ФУРАЖ ПОРАДИ
НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ПО ОТПУСНАТИТЕ МУ
ПРЕЗ ПРЕДХОДНИТЕ ГОДИНИ ВАЛУТНИ КРЕДИТИ
София, след 11 март 1978 г.
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
другаря СТАНКО ТОДОРОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от проф. Веселин Никифоров – председател на БНБ и
Димитър Калинов – председател на БВБ
ОТНОСНО: кредитиране (във валута) на Министерството на земеделието
и хранителната промишленост съгласно поверително
Решение № 37/11.III.1978 г. на Министерския съвет
ДРУГАРЮ ТОДОРОВ,
Както знаете, в заседанието си от 11 март т.г. Бюрото на Министерския съвет прие решение за осигуряване обществените стопанства с концентриран фураж до нова реколта. По повод на
това решение, което не е съгласувано с банката, в частта му за предоставяне на валутен кредит,
бихме искали да Ви докладваме следното:
През последните няколко години Министерството на земеделието и хранителната промишленост не изпълнява задълженията си по отпуснатите му валутни кредити. Досега издължаването
на тези кредити става обикновено за сметка на накърняване на общия валутен план на страната,
вместо от предвидените по валутните договори източници. Така за 1977 г. по този ред бяха издължени погасителни вноски по валутни кредити общо за 17 603 хил. валутни лева.
Министерството на земеделието и хранителната промишленост не изпълнява плана си за
валутните постъпления в несоциалистическа валута. За 1976 година това неизпълнение възлезе на
116 млн. валутни лева, т.е. планът бе изпълнен едва на 70%. За 1977 година неизпълнението е 148
млн. валутни лева, или изпълнението е едва 65%. В същото време планираните разходи във валута по второ направление се изпълняват на 100%.
Министерството не е създало в своята система необходимата организация за ефективно използуване на наличните в страната фуражи. Така за 1977 година е допуснат преразход на фураж в
сравнение с предвидените планови норми за хранене на едрия рогат добитък – 294 410 хил. кръмни единици и за птиците – 97 800 хил. кръмни единици, или общо 392 млн. кръмни единици фураж.
По изложените причини банката смята, че не е целесъобразно отпускането на кредита, както е разпоредено с текста на ал. втора на т. 1 на решението.
Ако предоставянето на допълнителна валута се налага, за да не умрат животните от глад, то
считаме, че няма условия това да става чрез валутен кредит. Необходимо е да се осигурят средства по планов ред, като се внесат съответните изменения във валутния план на министерството –
чрез допълнителен износ на продукция или снемане от плана на внос на други суровини, материали и пр.
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Считаме, че е необходимо да се потърси отговорност от съответните длъжностни лица в
МЗХП, които са виновни за това състояние на нещата с фуража. Предлагаме също така, да се задължи министъра на земеделието и хранителната промишленост да въведе най-строг ред и контрол за разходването на фуража при изхранването му на животните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНБ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БВБ:
ЦДА, ф. 132П, оп. 11, а.е. 55, л. 185–186. Чернова. Машинопис.

№ 331
СПРАВКА ПО ИСКАНЕТО НА СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДЕН
АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАЛУТЕН КРЕДИТ ЗА ДОСТАВКА
НА АВТОКОМПОЗИЦИИ И ОБОРОТНИ ПОЛУРЕМАРКЕТА*
София, 14 юни 1978 г.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ БЛОК – ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СПРАВКА
ОТНОСНО: предоставянето на СО „МАТ“ несоциалистическа валута за доставка
на автокомпозиции и оборотни полуремаркета
По повод искането на СО „Международен автомобилен транспорт“ – София за осигуряване 20,000 х. вал. лв. несоциалистическа валута и левовата є равностойност за доставка на 300 бр.
автокомпозиции и 500 бр. оборотни полуремаркета се извършиха съответни проверки, при което
се установи:
Държавният комитет за планиране с пис. № I-3-1-290 от 15 май т.г., подписано от др. ЗАРЕВ, дава съгласие СО „МАТ“ да достави посочените транспортни средства на стойност 20,000 х.
вал. лева по второ направление при условие, че се осигури ефективното им използуване.
За доказване ефективността на доставката бяха изискани и представени необходимите разчети и информации. Материалите се провериха и прецениха съвместно с представител на БВБ –
др. Козовски. Въз основа на тях се установи:
– цената на доставката е определена въз основа на оферти от външните доставчици и е ориентировъчна, като при по-нататъшното договаряне се очаква да бъде намалена;
– автомобилите ще се ползуват по релацията Западна Европа – Близкия изток и съгласно
приложената подробна справка за конюнктурната обстановка, съществува осигуреност с товари за
превоз. Новите коли ще допълнят недостатъчните сега транспортни възможности за поемане на
тези товари;
– приходите и разходите на 1 км. по тази релация са определени правилно въз основа на
действуващата т.г. приходна ставка на международния фрахтов пазар и съответствуват на балансовите отчети на организацията. Доставката на полуремаркетата се отразява благоприятно на икономическия резултат, тъй като позволява по-пълно използуване на автомобилите-влекачи;
– от представените разчети се установи следния икономически резултат:
х. вал. лева
х. лева
ПРИХОДИ
20,240
34,428
РАЗХОДИ
12,259
20,852
–––––––
––––ПЕЧАЛБА
7,981
13,576
–––––––
–––––
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– при този икономически резултат се осигурява:
Рентабилност на 100 лв. осн. фондове – 39.9 лв.
при утвърдена на М[инистерст]во на транспорта за 1978 г. – 12 лв.
Валутна възвръщаемост на база себест. – 165 на сто
Срок за издължаване валутния заем – 2 г. 2 м.
От изложеното е видно, че мероприятието е ефективно и целесъобразно. Има условия за
валутно кредитиране.
В писмото на Държавния комитет за планиране не е решен въпросът по какъв начин ще се
осигури валутата за доставката – чрез банков кредит или чрез корекция на валутното салдо но СО
„МАТ“. Българска външнотърговска банка писмено е поискала СО „МАТ“ да направи постъпки
пред ДКП за уточняване на този въпрос. В зависимост от решаването на този въпрос ще се реши
и въпросът за ползуването на валутния заем. СО „МАТ“ не желае да ползува валутен заем.
14 юни 1978 год.

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ: Д. Георгиев

ЦДА, ф. 132П, оп. 11, а.е. 61, л. 72–73. Оригинал. Машинопис.
* По този въпрос виж също тук документ № 333.

№ 332
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ИЗПЪЛНЯВАЩИЯ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА
УПРАВЛЕНИЕ „ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ“ В БНБ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ
ПРОФ. ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ ЗА ИСКАНИЯ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ВАЛУТЕН КРЕДИТ В РАЗМЕР
НА 1 765 000 ВАЛУТНИ ЛЕВА ЗА ВНОС НА 10 000 ТОНА БЯЛА ЗАХАР
София, 25 юли 1978 г.
До
Другаря проф. ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКА
НАРОДНА БАНКА
Т У К

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Минчо Петров – и. д. Директор при Направление „Хранителна промишленост“
ДРУГАРЮ НИКИФОРОВ,
Министерството на земеделието и хранителната промишленост моли да му се отпусне валутен кредит в размер на 1 765 хил. вал. лева за внос на 10 000 тона бяла захар, като издължаването на кредита се предлага да стане в края на годината от редовните постъпления по валутната
сметка на министерството.
Основание за искания валутен кредит е взетото от Министерския съвет с протокол № 28/
7.VII. т.г. решение за внос на 10 000 тона бяла захар. В решението на Министерския съвет не е посочено от къде ще се направи този внос и как ще стане заплащането на същия. Във връзка с това
решение на Министерския съвет Държавният комитет за планиране с писмо № I-3-1-328/14.VII.
т.г., отправено до МЗХП, МВТ, МФ и БНБ, дава указание банката да отпусне на Министерството на земеделието и хранителната промишленост валутен кредит, като възстановяването на заема,
вкл. и транспортните разходи, да се извърши чрез износ на захар от нова реколта през IV-то тримесечие на 1978 г. от предвидената за връщане в държавен резерв.
По наше искане, ВТО „Хранекспорт“ с писмо от 24 юли т.г. ни уведомява, че въпросните
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10 000 тона бяла захар ще бъдат внесени от СРР [Социалистическа република Румъния] по цена
195 щатски долара за тон и при срок за доставката – 15 дни след получаването на акредитива, а
съгласно сключения за целта договор, с дата 20 юли т.г., откриването на акредитива трябва да стане 10 дни след подписването на договора.
При положение, че исканият от МЗХП валутен кредит бъде разрешен, предлагам издължаването му да стане с постъпления от износ на захар, в какъвто смисъл са указанията на ДКП
[Държавен комитет за планиране], а не от общите валутни постъпления по сметката на министерството, както предлага същото.
Моля за разпореждането Ви.
25 юли 1978 г.
и. д. Директор: М. Петров
[Върху документа – надпис:]
Докладвано устно на др. Коларов и др. Калинов в присъствието на др. Колев.
Уточнено е да се даде ход – да се сключи договор без да се изисква документ от МВТ за количеството, цената и сроковете за износ на захарта.
25.VII.[19]78 г.
[- - -]

ЦДА, ф. 132П, оп. 11, а.е. 55, л. 12–12а. Оригинал. Машинопис.

№ 333
ПИСМО ОТ ПЪРВИЯ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ ДО
МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА ВАСИЛ ЦАНОВ С УВЕДОМЛЕНИЕ, ЧЕ ДОСТАВКАТА НА
АВТОКОМПОЗИЦИИ И ПОЛУРЕМАРКЕТА ЗА СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ
„МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ“ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ БЕЗ ПОЛЗВАНЕ ОТ
ОБЕДИНЕНИЕТО НА ВЪТРЕШЕН ВАЛУТЕН КРЕДИТ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА*
София, 26 юли 1978 г.
ПОВЕРИТЕЛНО
Екз. 2
26.VII.1978 г.
ДО
МИНИСТЪРА НА
ТРАНСПОРТА
другаря ВАСИЛ ЦАНОВ
По повод повдигнатия от Вас проблем за начина на финансиране доставката на автокомпозиции и полуремаркета за СО „Международен автомобилен транспорт“ – София, разрешена с писмо
№ I-3/1-290/15.VI.1978 г. на Държавния комитет за планиране, след допълнително уточняване при
председателя на ДКП другаря Кирил Зарев, Ви уведомяваме, че доставката ще се извърши без ползуване от СО „Международен автомобилен транспорт“ на вътрешен валутен кредит от банката.
ПЪРВИ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Коларов
р. № 1201/26.VII.[19]78 г.
Д. 70
ЦДА, ф. 132П, оп. 11, а.е. 61, л. 90. Оригинал. Машинопис.
* По този въпрос виж също тук документ № 331.
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№ 334
ПИСМО ОТ ПЪРВИЯ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ ДО ПЪРВИЯ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
ЕКАТЕРИНА МАРИНОВА С ОТКАЗ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО
ИСКАНИЯТ ИЗВЪНПЛАНОВ ВАЛУТЕН КРЕДИТ ЗА ВНОС НА ХИМИКАЛИ И КОНСЕРВНИ
ОПАКОВКИ ДА БЪДЕ ПОГАСЕН С ПЛАНОВИ ПОСТЪПЛЕНИЯ
София, 28 юли 1978 г.
ДО
МИНИСТЪР ЕКАТЕРИНА МАРИНОВА –
ПЪРВИ ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Т У К
ДРУГАРКО МАРИНОВА,
Позовавайки се на телефонния разговор с Вас, в който настояхте за неотложно решаване
на въпроса за внос на калиев сорбат, оцетна киселина и 100-грамови кутии, поради опасност да се
нанесат щети от неспазване на опциите по сключени търговски договори, приложен Ви изпращаме за подпис договор за валутен кредит.*
Тъй като с Вашето писмо № I-6-673 от 13 юли т.г. се предлага извънплановите валутни
разходи да се възстановят с планови постъпления, което е абсурдно, в договора предвиждаме издължаването на извънплановия валутен разход да стане за сметка на надпланови валутни постъпления. Източниците за тях Вие следва да конкретизирате в чл. 3 (1) от договора.
ПЪРВИ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Коларов
ЦДА, ф. 132П, оп. 11, а.е. 55, л. 42. Оригинал. Машинопис.
* По преценка на съставителите текстът на договора за валутен кредит не се обнародва тук
поради несъщественост на предоставяната информация.

№ 335
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „ПЛАНИРАНЕ“ НА БНБ
ЛЮБОМИР ФИЛИПОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ПРОФ. ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КРЕДИТНИЯ ПЛАН ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА
ФОРМИРАНЕ НА ОБОРОТНИТЕ СРЕДСТВА КЪМ 30 ЮНИ 1978 ГОДИНА
София, 31 август 1978 г.
от особена важност
Екз. № 1
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря проф. В. Никифоров
Т у к

3. Кредитна дейност

Кредитиране

405

ИНФОРМАЦИЯ
от Любомир Филипов, генерален директор на направление „Планиране“
ОТНОСНО: Изпълнението на кредитния план за оборотни средства и
източниците за формирането на оборотните средства към 30.VI.[19]78 г.
Другарю Никифоров,
В съответствие с Плана за работата на Управителния съвет на банката през второто полугодие на 1978 г. представям информация за изпълнение на кредитния план за оборотни средства и
източниците за формирането на оборотните средства за второто тримесечие на същата година.
I. Изпълнение на кредитния план
1. Кредитни източници
Към края на отчетния период източниците за кредитиране на оборотните средства в народното стопанство (приложение № 1) по отчет превишават плановия им размер със 7,80% (1 022 351
хил. лв.). Спрямо отчета за същия период на миналата година отклонението е съответно 7,11%
(938 068 хил. лв.).
Най-значително превишение спрямо плана се отчита при сметките с бюджета – 23,79%
(325 942 хил. лв.), наблюдавано предимно при групата на сметките за извънбюджетните средства
на учрежденията по републиканския бюджет – 82,59% (305 598 хил. лв.) и групата на извънбюджетните средства за народните съвети и учрежденията им – 41,23% (51 534 хил. лв.). Тези отклонения се дължат на превишение на приходите над разходите. Успоредно с това превишението на
приходите над разходите по републиканския бюджет е под планирания размер с 16,78% (84 887
хил. лв.) и се дължи главно на извършените в по-голям размер разходи по републиканския бюджет. Спрямо същия период на миналата година обаче средствата на бюджета намаляват с 5,54%
(99 392 хил. лв.) главно поради това, че за второто тримесечие е планирано, респ[ективно] отчетено превишение на приходите над разходите по републиканския бюджет в значително по-малък
размер от отчетеното превишение в края на второто тримесечие на 1977 г. Относителният дял на
средствата по сметките на бюджета от общия размер на източниците е намалял от 13,61% към 30
юни 1977 г. на 12,01% към 30 юни т.г.
По-съществено превишение спрямо плана се наблюдава и при средствата по сметките от
групата „Други сметки“ – 9,53% (737 969 хил. лв.). Спрямо отчета за същия период на миналата
година превишението е 10,36% (796 214 хил. лв.). Отклонението произхожда от компенсирания
резултат от всички активни и пасивни операции в тази група сметки и предимно от нарастването
над два пъти спрямо плана и отчета на кредитните остатъци по специалните сметки на министерствата и другите ведомства и на кредитните остатъци по други дебиторни и кредиторни сметки,
както и от нарастването спрямо плана на кредитните остатъци по сметките, отчитащи междуклоновите разплащания. Част от отклонението се дължи и на нарастване на дълга по чуждестранните
заеми, ползувани за разплащане по реализиран внос, поради това, че планът за валутните постъпления през отчетния период не е изпълняван. Относителният дял на средствата от тази група от
общия размер на източниците нараства от 58,30% към 30 юни 1977 г. на 60,07% към 30 юни т.г.
При средствата по фондовете на банката, които участвуват във формирането на източниците за кредитиране на оборотните средства, се отчита несъществено превишение спрямо плана –
4,90% (25 878 хил. лв.). Превишението спрямо отчета към 30 юни 1977 г. обаче е 15,51% (74 452
хил. лв.).
Несъществено е и превишението спрямо плана при фондовите сметки на стопанските организации – 4,69% (36 580 хил. лв.). Спрямо отчета към 30 юни 1977 г. превишението възлиза на
15,28% (108 216 хил. лв.). Това се дължи предимно на прехвърлените по силата на окръжно № 19
на банката от т.г. средства на фонд „Работна заплата“ и фонд „Резерв за работна заплата“ от разплащателните, респ[ективно] специалните заемни сметки в други парични фондове.
По разплащателните сметки и сметките с кредитни остатъци на стопанските организации се
отчита намаление спрямо плана – 13,78% (91 025 хил. лв.) и превишение спрямо отчета към 30
юни 1977 г. – 3,82% (20 919 хил. лв.).
По план средствата на ДСК при БНБ бе предвидено да нараснат в сравнение с края на мина-
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лата година с 300 000 хил. лв. По отчет прирастът възлезе едва на 112 000 хил. лв. или със 188 000
хил. лв. по-малко. Това се дължи предимно на неизпълнението на плана по влогонабирането във
връзка с нарастването на стокооборота и на нестоковите разходи на населението. По кредитния план
за оборотни средства е планиран прираст в размер на 25 000 хил. лв., колкото и отчитаме. Останалата част от общо реализирания прираст в размер на 87 000 хил. лв. е насочена като източник по кредитния план за капитални вложения. Относителният дял на този източник от общия размер на източниците спада от 13,05% към 30 юни 1977 г. на 12,36% към края на отчетния период.
При средствата на ДЗИ при БНБ се отчита спрямо плана намаление – 8,12% (12 993 хил.
лв.) поради изплатени в по-голям размер задължения по настъпили застрахователни събития (измръзвания, градушки и др.). Спрямо отчета към 30 юни 1977 г. се наблюдава нарастване на средствата – 9,42% (12 660 хил. лв.).
2. Кредитни вложения
Кредитните вложения за оборотни средства, вкл. просрочените заеми, които не се планират
(приложение № 1) в края на отчетния период бележат превишение спрямо плана 11,48% (1041,2
млн. лв.), а спрямо отчета за същия период на миналата година – съответно 2,27% (224,7 млн. лв.).
По-значително превишение на кредитните вложения спрямо плана се отчита в отраслите
„промишленост“ – 1 248,6 млн. лв. (49,80%), „външна търговия“ – 291,0 млн. лв. (44,59%), „материално-техническо снабдяване“ – 287,5 млн. лв. (33,09%), „селско стопанство“ – 270,2 млн. лв.
(20,42%) и др. Неусвояване на планираните банкови заеми се отчита само в отрасъл „наука и научно обслужване“ – 2,6 млн. лв. (12,53%).
Към края на отчетния период неусвояването на лимита за заема по норматива на оборотните средства, общо за народното стопанство, е незначително – 95,0 млн. лв. (1,44%) при 562,6 млн.
лв. (8,69%) към края на същия период на миналата година (приложение № 2). Като се вземе предвид обаче като коректив сумата на просрочените заеми по партиди „Б“ и „В“, възлизаща общо на
386,2 млн. лв., наблюдава се превишение над определения лимит в размер на 291,2 млн. лв.
(4,41%). Въпреки това, при отчитане влиянието на просрочените заеми по партиди „Б“ и „В“, в
отраслите „промишленост“ и „строителство“ се отчита неусвояване на лимита за заема по норматива, съответно 114,6 млн. лв. (7,02%) и 52,2 млн. лв. (24,01%). Основни министерства, при които се отчита неусвояване на лимита за заема по норматива, са Министерството на металургията и
минералните ресурси (34,8 млн. лв.), Министерството на машиностроенето (30,1 млн. лв.), Министерството на електрониката и електротехниката (12,0 млн. лв.), Министерството на леката промишленост (60,3 млн. лв.), Министерството на строителството и строителните материали (26,0
млн. лв.) и др.
Причините за неусвояването на лимита за заема по норматива на оборотните средства, които са характерни за всеки отчетен период, се свеждат главно до: използуване на другите източници за формиране на нормируемите оборотни средства (в отделни стопански единици към Министерството на машиностроенето, Министерството на леката промишленост, Министерството на горите и горската промишленост, Министерството на строителството и строителните материали и
др.); неизпълнение на плана за материално-техническото снабдяване и кооперираните доставки (в
отделни стопански единици към Министерството на химическата промишленост, Министерството
на строителството и строителните материали, Министерството на електрониката и електротехниката и др.); преизпълнение на плана за реализацията (в отделни стопански единици към Министерството на металургията и минералните ресурси, Министерството на химическата промишленост,
Министерството на строителството и строителните материали и др.).
Успоредно с неусвояването на лимита за заема по норматива на оборотните средства и в
края на този отчетен период се отчита съществено нарастване на дълга по заемите по специални
решения в сравнение с планирания преходящ от предходната година остатък на дълга – 510,8 млн.
лв. Това нарастване се обяснява предимно с новоразрешените заеми през тази година. В по-значителни размери такива заеми са разрешени в отраслите „промишленост“, „материално-техническо
снабдяване“, „вътрешна търговия“, „строителство“ и др. Основни министерства, на които са разрешени заеми по специални решения, са Министерството на машиностроенето, Министерството
на електрониката и електротехниката, Министерството на снабдяването и държавните резерви,
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Министерството на вътрешната търговия и услугите, Министерството на металургията и минералните ресурси, Министерството на химическата промишленост, Министерството на строителството и строителните материали и др. (приложения №№ 3, 4). Благоприятна е обаче тенденцията на
намаляване на дълга по тези заеми в сравнение с дълга им към края на същия период на миналата
година – съответно с 36,2 млн. лв. (3,79%). В структурата на заемите по специални решения също
са настъпили известни промени спрямо отчета за същия период на миналата година – отчита се намаление на заемите, разрешени по реда на т.т. 117 и 118 от Инструкция № 1.
При заемите по изкупуването се отчита превишение над контролната цифра в размер на
338,4 млн. лв. (41,45%), главно в отраслите „промишленост“ – 313,4 млн. лв. (41,73%) и „вътрешна търговия“ – 37,4 млн. лв. (118,69%). Превишение на контролната цифра се отчита във всички
изкупвателно-преработвателни организации в системата на Министерството на земеделието и
хранителната промишленост, което се дължи предимно на изкупени до края на м.г. надпланови количества селскостопанска продукция (пшеница, ечемик, тютюн и др.) и нереализирани към 30 юни
т.г. Характерно е задържането на 76 хил. тона тютюн и 1300 тона цигари в ТПО [Тютюнопреработвателно обединение] „Булгартабак“. При ДСО „Родопа“ превишението на контролната цифра
се дължи главно на отклонени оборотни средства във вземания от клиенти, в дебитори и във вътрешно-ведомствени разчети. Същото се отчита и при ДСО „Булгарплод“ и ПАО [Промишлено
аграрно обединение] „Българска захар“.
По заемите по разплащанията, за които не се планират остатъци в края на тримесечието,
дългът възлиза на 641,5 млн. лв. Спрямо 30 юни м.г. се отчита нарастване в размер на 73,6 млн.
лв. (12,97%), от което около 10 млн. лв. при временните платежни заеми, разрешавани на социалистическите организации при временен недостиг на кредитен лимит (контролна цифра) по специалната заемна сметка или на средствата по разплащателната сметка.
По заемите за временен недостиг на средства по фондовете се отчита превишение на дълга
над планирания преходящ остатък от предходната година в размер на 143,2 млн. лв. По-характерно обаче е чувствителното намаляване на дълга в сравнение с края на същия период на м.г. – със
140,2 млн. лв. (47,80%). Това се обяснява с осъществената сравнително по-добра обвръзка между
приходите и разходите по паричните фондове при някои социалистически организации.
Просрочените заеми намаляват спрямо същия период на миналата година с 92,0 млн. лв.
(12,22%). Въпреки обаче общото намаление дългът по просрочените заеми нараства в някои отрасли „промишленост“ – 46,5 млн. лв. (12,27%) и „строителство“ – 20,8 млн. лв. (34,94%). Сравнително голям дълг по просрочените заеми се отчита при Министерството на машиностроенето
(142,7 млн. лв.), Министерството на земеделието и хранителната промишленост (87,5 млн. лв.),
Министерството на електрониката и електротехниката (87,4 млн. лв.), Министерството на строителството и строителните материали (86,5 млн. лв.), Министерството на вътрешната търговия и
услугите (60,3 млн. лв.) и др. (приложение № 3). Определени изменения спрямо същия период на
миналата година са настъпили и в структурата на просрочените заеми. В резултат на ликвидирането на нередовни вземания от клиенти, разни дебитори, загуби и др. просрочените заеми по партида „В“ намаляват от 341,5 млн. лв. към 30 юни м.г. на 245,7 млн. лв. в края на отчетния период.
При просрочените заеми по партида „А“ се отчита незначително намаление в размер на 16,4 млн.
лв. Успоредно с това просрочените заеми по партида „Б“ нарастват, съответно от 111,2 млн. лв.
на 137,4 млн. лв. поради изключване от кредитиране на стоково-материални ценности в резултат
на усилията на банката за търсене на реално обезпечение на банковите заеми.
II. Източници за формиране на оборотните средства
Състоянието на източниците за формиране на оборотните средства към края на отчетния
период е видно от следните данни:
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Всичко оборотни
средства

Източници
Собствени
оборотни средства
сума

14 332 294
15 085 769
105 [...] 26
15 546 199
103 [...] 05
2.75

3 194 069
3 464 092
108 ,45
3 645 166
105 ,23
4.5

%
22.29
22.96
23.45
-

Други
източници

Банков кредит
сума

%

сума

7 176 842
7 936 404
110 ,58
8 206 433
103 ,40
4.5

50.07
52.61
52.78
-

3 961 383
3 685 273
93,03
3 694 600
100,25
-

%
27.64
24.43
23.77
-

В съответствие с темповете на развитие на народното стопанство нараства и общият размер на оборотните средства, като от началото на петилетката е реализиран средногодишен прираст 2,75%.
Темпът на средногодишния прираст при собствените оборотни средства и при банковия
кредит е еднакъв – 4,5%.
От началото на петилетката се наблюдава тенденция на увеличаване относителния дял на
собствените средства и на банковия кредит от масата на всичко оборотни средства за сметка на
намаляване на относителния дял на другите източници, което обстоятелство може да се счита за
благоприятно.
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР: Л. Филипов
МК/ Написано в 2 екз.
Екз. № 1 –
Екз. № 2 –
Изпълнител: Л. Филипов
№ 1426/31.8.1978 г.
[Върху документа – резолюция:]
Др. Филипов
Да се обмислят предложения по препоръките, които устно направихме с др. Хараламбов. Да се вземат мерки за по-оперативно съставяне на информацията, вкл. до текущото є използуване като коректив в следващото тримесечие. Срок от следв. тримесечие – отчета.
В. Коларов

ЦДА, ф. 132П, оп. 11, а.е. 72, л. 91–98. Оригинал. Машинопис.

№ 336
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА
МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПРИ РАЗРЕШАВАНЕТО,
КОНТРОЛА НА ПОЛЗВАНЕТО И ИЗДЪЛЖАВАНЕТО НА ВАЛУТНИТЕ КРЕДИТИ
София, 20 ноември 1979 г.

ПРОТОКОЛ № 4
Заседание на 20 ноември 1979 година
Заседават проф. В. Никифоров, В. Коларов, Хр. Хараламбов, В. Кръстева, В. Ранков,
Л. Филипов, Кр. Колев, К. Заркова
Отсъствуват: Г. Радев
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Присъствуват: Ас. Владимиров, Р. Трифонова, Ст. Грозданов, Д. Касабов, Г. Банов,
Н. Петров – Министерски съвет, Стоименов – КДНК
Заседанието се откри в 13.30 часа

Дневен ред:
1. Приемане на мероприятия за повишаване изискванията при разрешаването и при контрола по ползуването и издължаването на валутните кредити с оглед подобряване на ефективността
от разрешените кредити.
Докладва: Хр. Хараламбов
[...]
По т. 1 от дневния ред Управителният съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1.1. Приема мероприятията за повишаване изискванията при разрешаването и при контрола по ползуването и издължаването на валутните кредити с оглед подобряване на ефективността
от разрешените кредити със следните допълнения:
– При спазване на принципите, залегнали в мероприятията за повишаване изискванията при
разрешаването и при контрола по ползуването и издължаването на валутните кредити, Разработващият блок на ЦУ на банката, в срок до 20.ХII.1979 г. да представи за разглеждане от Управителния съвет мероприятия за повишаване изискванията при разрешаването и при контрола по ползуването и издължаването на кредитите в национална валута.
Докладва: Хр. Хараламбов
– Действуващите банкови указания да се допълнят и съобразят и със специфичните изисквания при валутното кредитиране на доставки на суровини и материали.
Срок: 20.ХII.1979 г.
Отг. Хр. Хараламбов
– Когато доставките от внос се забавят, Изпълнителският блок да търси съдействието на
Българската външнотърговска банка, която да въздействува на външнотърговските организации –
доставчици за изпълнението на приетите от тях задължения.
1.2. В изпълнение на т. 5 на Решение № 30 на КДНК, в срок до 30.ХI.1979 г. да се изпрати
един екземпляр от мероприятията за повишаване изискванията при разрешаването и при контрола
по ползуването и издължаването на валутните кредити, с оглед подобряване ефективността от разрешените кредити, копие от заповедите за наказания на виновните длъжностни лица и окръжно
№ 78 от 22.Х.1979 г. относно прилагане на документите за лични материални санкции на КДНК.
[...]
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: проф. В. Никифоров
СЕКРЕТАР НА УС: Св. Бисова

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗУВАНЕ

№10-709
София, 23 ноември 1979 г.
ДО
ГЛАВНИТЕ ДИРЕКТОРИ (ДИРЕКТОРИТЕ)
НА БАНКОВИТЕ КЛОНОВЕ
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОТРАСЛОВИТЕ ДИРЕКЦИИ
ПРИ ЦУ НА БНБ
През третото тримесечие на 1979 г. Комитетът за държавен и народен контрол извърши
проверка в клоновете и Централното управление на Българската народна банка по ефективността
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на отпуснатите от БНБ валутни кредити за доставка на машини и съоръжения и по налагането на
материални санкции при неизпълнението на валутните постъпления от несоциалистическите страни. Проверката установи, че банката е полагала усилия за ефективното използуване на валутните
средства с инвестиционно предназначение в духа на новите нормативни актове за управление на
икономиката. Валутните кредити са насочени предимно към модернизация, реконструкция и разширение на производствените мощности. Предявявана е по-голяма взискателност при отпускането на валутните кредити и е създаден по-добър ред при доставката на машини и съоръжения от несоциалистическите страни.
Наред с това проверката установи, че дейността на банката по валутните кредити за капитални вложения и контролът по своевременното внедряване на мероприятията все още не отговарят напълно на повишените партийни и държавни изисквания.
При отпускането на кредити, органите на БНБ не винаги са осъществявали необходимият
контрол и не са изисквали и задълбочено проверявали икономическите обосновки на предлаганите за кредитиране мероприятия. Банковият контрол не е бил на нужната висота и след отпускането на кредитите, поради което недостатъчно е въздействано за своевременното въвеждане и ефективното използуване на производствените мощности, а в отделни случаи не са предприемани необходимите мерки от съответния банков клон и от отрасловата дирекция в Централното управление.
Отрасловите дирекции в Централното управление на Българската народна банка не са
изисквали от ведомствата обосновки при разрешаване на валутни кредити за машини, несвързани
със строящи се обекти, не са уведомявали банковите клонове за доставените машини. Поради това, някои машини са монтирани с голямо закъснение, други са изпращани на обекти, без да са заявени, а обектови машини са изплащани като машини, несвързани със строящи се обекти.
Проверката установи случаи, при които валутните кредити не се издължават от кредитираното мероприятие, поради забавяне въвеждането на обекта в действие и неосигуряване на предвидената по валутния договор продукция или поради неосигуряване на реализация на тази продукция. И в тези случаи съответните банкови клонове и отрасловите дирекции в Централното управление не са предприемали предвидените във валутния договор мерки и не са използували достатъчно лостовете на банковия механизъм за въздействие върху кредитополучателите и другите
участници в кредитираното мероприятие.
Комитетът за държавен и народен контрол задължи председателя на Българската народна
банка да вземе допълнителни мерки за засилване на контрола и взискателността, както при отпускането на валутните кредити, така и при изплащането и реализирането на предвидения икономически ефект от кредитираните мероприятия и да потърси отговорност от съответните длъжностни
лица за недостатъчно упражнения банков контрол.
За допуснати недостатъци и пропуски при разрешаването, ползуването и издължаването на
валутните кредити бяха наказани 16 виновни длъжностни лица в Централното управление на банката и 18 в банковите клонове.
Управителният съвет на банката утвърди мероприятия за повишаване изискванията при
разрешаването и при контрола по ползуването и издължаването на валутните кредити, с оглед подобряване на ефективността от разрешените кредити, които Ви изпращаме.
Генералните директори и директорите в Централното управление на банката, главните директори на окръжните банкови клонове и главните директори (директорите) на районните банкови клонове да организират творческото прилагане на мероприятията, като провеждат необходимия
контрол по прилагането им.
Приложение:
Мероприятия
за ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Коларов
ЦДА, ф. 132, оп. 33, а.е. 1, л. 113–114, ... Оригинал. Машинопис.
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№ 337
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА
ПРОЕКТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ БЕЛЧО БЕЛЧЕВ И
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА
РАЗПЛАЩАНИЯТА МЕЖДУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И
КРЕДИТИРАНЕТО ИМ В СЛУЧАЙ НА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ
София, 20 ноември 1979 г.

ПРОТОКОЛ № 4
Заседание на 20 ноември 1979 година
Заседават проф. В. Никифоров, В. Коларов, Хр. Хараламбов, В. Кръстева, В. Ранков,
Л. Филипов, Кр. Колев, К. Заркова
Отсъствуват: Г. Радев
Присъствуват: Ас. Владимиров, Р. Трифонова, Ст. Грозданов, Д. Касабов, Г. Банов,
Н. Петров – Министерски съвет, Стоименов – КДНК
Заседанието се откри в 13.30 часа

Дневен ред:
[...]
2. Обсъждане предложението на др. Белчо Белчев – министър на финансите и др. В. Никифоров – председател на Българската народна банка за усъвършенствуване на разплащанията между социалистическите организации.
Докладва: Хр. Хараламбов
[...]
По т. 2 от дневния ред Управителният съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
2.1. Приема проекта на предложение на др. Белчо Белчев – министър на финансите и др. В.
Никифоров – председател на Българската народна банка за усъвършенствуване на разплащанията
между социалистическите организации.
2.2. Др. В. Коларов и др. Хр. Хараламбов да отразят целесъобразните препоръки на Управлението по усъвършенствуване на ръководството на народното стопанство при Министерския съвет, като при по-съществени допълнения и изменения внесат отново материала за разглеждане от
Управителния съвет на банката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: проф. В. Никифоров
СЕКРЕТАР НА УС: Св. Бисова
Проект
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Другаря СТАНКО ТОДОРОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От БЕЛЧО БЕЛЧЕВ – министър на финансите и
ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ – председател на Българската народна банка
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ОТНОСНО: усъвършенствуване на разплащанията между социалистическите организации
Другарю Тодоров,
С Постановление № 36 на Министерския съвет от 30 юли т.г., чл. 3, ал. 1, т. 1, сме задължени да внесем в Министерския съвет предложение за усъвършенствуване на разплащанията между социалистическите организации.
В условията на прилагането на икономическия подход в ръководството на народното стопанство и образуването на фонда „Работна заплата“ като резултативна и остатъчна величина на
базата на действителните парични постъпления от реализация, проблемът за усъвършенствуване
на разплащанията между доставчиците и купувачите придобива особено значение.
Усъвършенствуването на разплащанията между социалистическите организации следва
максимално да съдействува за повишаването на ефективността; за по-доброто използуване на материалните, трудовите, финансовите и другите ресурси; за пълното прилагане на икономическия
подход, на стопанската сметка; за образуването на доходите от действителните парични постъпления от реализация; за формирането на фонда на работната заплата като резултативна и остатъчна
величина; за повишаването на платежната, кредитната и финансовата дисциплина; за издигането
на организиращата, регулиращата и контролиращата роля на лева.
С държавните и с насрещните планове, с усъвършенствуванията им в процеса на тяхното
изпълнение, с договорите за доставки и реализация, с нормирането на оборотните средства, с договорите за кредитиране на оборотните средства и капиталните вложения и преди всичко със своевременното и цялостното изпълнение на плановете и договорите, се осигуряват необходимите
парични средства за нормалното извършване на разплащанията както към доставчиците и изпълнителите на работите и услугите, така и за издължаване на данъците и вноските в бюджета, на застраховките, на кредитите и лихвите, на отчисленията за фондовете, за по-горестоящите органи и
другите плащания.
Това е главният път, най-ефективното средство за осигуряване на необходимите парични
ресурси на социалистическите стопански организации, с които се гарантират нормалните разплащания между тях. Ето защо, доброто балансиране и обвързване на плановете, комплексното им
уточняване, и цялостното им изпълнение е основният източник, който регулярно подхранва касите и сметките на тези организации с пари и ги прави винаги платежоспособни. Това е правилото.
От това правило, обаче, има изключения. Достатъчно е да се появи едно или друго неизпълнение на плана, достатъчно е да не се изпълнят договорите, да се появят непредвидени потребности и т.н. и веднага ще възникне несъответствие между постъпленията от парични средства и
нуждата от тях както по количество, така и по срокове. В такъв случай възниква проблемът за временната неплатежоспособност на купувача да заплати на доставчиците си и на изпълнителите на
работи и услуги.
Как да се реши този проблем, как да се осигурят разплащанията и при тези случаи?
Временната неплатежоспособност на един купувач е извънпланово явление. То би следвало
да се решава съответно и с извънпланови средства. Естественият, нормалният начин за решаване на
това извънпланово явление е, банката, при наличието на необходимите условия, да предоставя извънпланови кредити на купувачите за извършване на разплащанията с техните доставчици и с изпълнителите на работи и услуги при наличието на временна неплатежоспособност у купувача.
Въпросът е как, при какви условия да се предостави от банката този извънпланов кредит на
купувача, за да извърши своите разплащания. Съществуват два основни подхода за предоставянето на такъв кредит. При единия подход, който е получил названието „ускорена форма на разплащане“, кредитът от банката се дава автоматично. Предоставянето на кредити в този случай се извършва:
а) без поискване от страна на купувача, изпаднал във временна неплатежоспособност;
б) без доказване от страна на купувача-кредитополучател на ефективността, целесъобразността, обезпечеността, размера и т.н. на получения кредит;
в) без оглед на финансовото състояние на купувача-кредитополучател;
г) без подписване на договор за получаване на кредита между банката и купувача-кредитоискател.
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С други думи, при така наречената „ускорена форма на разплащане“, същността на която е
автоматичното предоставяне на кредити на купувачите-кредитополучатели, те получават правото
безусловно да се разпореждат с парите на банката като със свои пари.
При втория подход изпадналият във временна неплатежоспособност купувач пак ползува
извънпланови кредити от банката, за да посреща своите плащания през периода на временната си
неплатежоспособност, но за разлика от случая при първия подход, получаването на тези кредити
не се извършва автоматично. Това означава, че като правило купувачът-кредитоискател следва да
поиска кредита, да докаже пред банката ефективността му, целесъобразността му, обезпечеността
му, размера му и т.н., да вземе мерки и осигури своевременното си излизане от състояние на неплатежоспособност и конкретно да се договори с банката за срока на ползуването и погасяването
на кредита, за лихвата и другите условия.
Съпоставката на подходите показва, че основното различие между тях е в това дали при наличие на временна неплатежоспособност един купувач ще ползува този кредит автоматично или
ще го ползува по един нормален начин, с какъвто начин е свързано между впрочем всяко ползуване на заемни средства, на банков кредит.
Оттук следва, че за да се оценят двата подхода трябва да се разгледа преди всичко това,
какви са предимствата и недостатъците на автоматичното предоставяне на кредити и какви са предимствата и недостатъците на предоставянето на кредити по нормалния начин.
Предимството на първия подход е, че купувачът-кредитополучател получава кредити от
банката за разплащане при неплатежоспособност винаги, без изключения. Понякога се изтъква и
друго предимство – че купувачът-кредитополучател получава тези кредити и по-бързо. Всъщност,
както ще се види това по-нататък, ако се въведе доказване пред банката, което да важи за по-дълъг
период – например месец за получаването на кредитите по обикновения начин, такова предимство няма. Остава си само това, че кредитите се получават от всеки купувач, изпаднал в състояние
на временна неплатежоспособност винаги, без изключение;
Това предимство се изкупува, обаче, с цената на цяла поредица от изключително неблагоприятни последици. По-главните от тези последици са следните.
Банката е задължена да предоставя автоматично кредити дори на купувачи, изпаднали в
трайна неплатежоспособност. С това се подриват основните лостове на икономическия подход.
Разплащанията от същински акт на икономически взаимоотношения между социалистически стопански организации се превръщат в чисто административен акт, който е пълно отрицание на икономическия подход, на икономическите средства за въздействие. Банката, от друга страна, при този подход се превръща в касиер, който на всяка стопанска организация дава толкова пари, колкото тя иска. С изтеглените автоматично от банката в повече пари организацията замества своите пари в разходите, освобождава по този начин свои пари и ги използува за отчисления по фондовете,
за формиране на заплати, за вноски във висшестоящи организации и т.н. Това е в пълно противоречие с високите партийни изисквания към банката.
Автоматичното плащане с банков кредит създава условия, при които на практика фондът
на работната заплата на стопанските организации и поделенията няма да бъде резултативна и остатъчна величина. И наистина, щом плащането на доставчика става за сметка на автоматичен банков кредит на купувача, доставчикът може да е получил парите преди купувачът да е приел доставките, работите и услугите; преди да е установил качествени ли са те, съответствуват ли на договорените условия и на другите установени изисквания. Възможно е доставчикът да получи пари, от
които да формира и разпределя доход, в т.ч. и за фонд „Работна заплата“, само въз основа на издадена фактура, т.е. преди стоката да е експедирана, а в редица случаи и преди да е произведена.
Създава се възможност за фалшифициране на отчетността, каквито случаи има в практиката.
Най-важната отрицателна последица от използуването на първия подход за предоставяне
на кредити на купувачите, изпаднали във временна неплатежоспособност е обстоятелството, че
банката, веднаж задължена да предоставя тези кредити автоматично, напълно губи всяка възможност да предоставя тези кредити за ефективни и целесъобразни мероприятия, да ги предоставя в
размери, каквито наистина са необходими, а не в повече, да ги предостявя срещу обезпечение, т.е.
срещу реални или потенциално осигурени ресурси, да се договаря с купувачите-кредитополучатели за мерките, които те следва да приложат за излизане от състояние на временна неплатежоспо-
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собност и т.н. По този начин парите и кредитът се лишават от основната си действена, организираща, координираща и контролираща роля, а разплащанията се превръщат в най-обикновени административни актове. Тези недостатъци и съответно предпоставката, която ги поражда – т.нар.
„ускорена форма на разплащане“, автоматичното предоставяне на кредитите на купувачите, изпаднали в състояние на временна неплатежоспособност, са във вопиющо противоречие с постановките за издигане ролята на парите, ролята на лева, ролята на кредита в икономиката.
При втория подход нещата естествено отиват на своите места. Банката е затова банка, за да
предоставя кредити.Тя, следователно, трябва да предоставя и извънпланови кредити на купувачите-кредитоискатели, изпаднали в състояние на временна неплатежоспособност, за да получат те
средства и да посрещнат своите плащания към доставчиците си и към изпълнителите на работи и
услуги. Тя, обаче, предоставя тези кредити както се полага за една банка – след поискване, след
доказване с преценка на финансовото състояние на купувача, с договаряне на условията и т.н., като чрез това се стреми да осигури необходимата ефективност, да постигне целесъобразност в кредитирането, да обезпечи кредитите си, да въздействува върху кредитополучателя за излизане от
състояние на неплатежоспособност и т.н. Въз основа на това именно купувачите-кредитополучатели ще могат да формират своите доходи от действителни постъпления от реализация, тъй като
кредитите се свързват с реалното приемане на стоките от купувача; те ще могат да отчисляват от
доходите по схемите за разпределение обосновано формирали се средства, ще осигуряват фонда
на работната заплата като резултативна величина, ще имат стимул и принуда да подобрят ефективността си, да излязат от състояние на неплатежоспособност, по-рядко да влизат в такова състояние и т.н. Именно вторият подход е свързан с истински предимства както за народното стопанство като цяло, така и за стопанските организации и техните поделения, а също тъй и за самата банка. Именно вторият подход, от една страна, напълно съответствува на утвърдения в страната нов
икономически механизъм и от друга страна, е сигурно средство за постигане на нормални разплащания. Именно вторият подход е средството, разплащанията между социалистическите организации да имат едновременно и нормален, и реален смисъл, а не както при първия подход да получават едно привидно добро разрешение, а всъщност да подкопават икономическия подход.
Вторият подход, дотолкова, доколкото предполага, че банката няма да дава кредити на купувачите-кредитоискатели, изпаднали във временна неплатежоспособност винаги и във всички
случаи, без изключения, е свързан и с някои затруднения. Тези затруднения се състоят в това, че
на една малка част от купувачите-кредитоискатели, които са изпаднали в най-тежко състояние на
неплатежоспособност банката ще откаже кредити. Това наистина е свързано със затруднения, но
тези затруднения не произтичат от втория подход. Те стават само видими при втория подход, докато при първия те се прикриват. Ето защо предимството на втория подход е още в това, че като
прави видими, като разкрива случаите, в които купувачите-кредитоискатели са изпаднали в тежко
състояние на неплатежоспособност, ще предизвика прилагането на съответни мерки и действия от
страна на компетентните органи и организации за реално излизане от състоянието на неплатежоспособност.
В предлаганата система за усъвършенствуване на разплащанията се осигуряват пътища и
средства и за решаване проблемите на онези купувачи-кредитоискатели, които, поради това че са
изпаднали в състояние на тежка неплатежоспособност, не могат да получават повече кредити от
банката. Положението на такива купувачи-кредитополучатели следва да се разглежда от съответните компетентни органи – комбинати, обединения, АПК, ПАК, министерства и ведомства, заедно със съответните функционални министерства и ведомства и да се осигуряват мерки за излизане от това положение чрез изменение на плана за задължителните държавни задачи, чрез разработката на нови насрещни планове и инженерни проекти, чрез помощи от висшестоящата организация, чрез подобрения в ръководството на организацията, изпаднала в това положение и т.н. Очевидно няма основание да се смята, че при една организация, изпаднала в тежка неплатежоспособност, продължаването на кредитирането може да замести всички тези мерки и да я изведе от това
състояние. Кредитът има смисъл за организациите с временна неплатежоспособност и с трайна
платежноспособност. Той губи смисъла си при организациите, изпаднали в трайна неплатежоспособност. Ето защо там са необходими друг вид мерки и те именно се предлагат. По този начин се
намира решение и на разплащанията и в тези екстремни, тежки случаи, макар по брой те да бъдат
незначителни.
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Поради всички тези съображения смятаме, че ще бъде целесъобразно усъвършенствуването на разплащанията да се извърши на основата именно на втория подход. Това усъвършенствуване следва да включи още и следните по-важни моменти: Поискването на кредитите от страна на
купувача-кредитоискател по принцип да се извършва един път в месеца, а в отделни случаи – и порядко. Доказването да се извършва също веднаж месечно и да обхваща цялото кредитиране с извънпланови краткосрочни кредити на купувача-кредитоискател за един месец напред. Доказването пред банката да става по ограничен брой, но обективни и съществени критерии. Предоставянето на извънплановите краткосрочни кредити за разплащане при състояние на временна неплатежоспособност на купувачите-кредитоискатели да се извършва много диференцирано, като се използува една четиринадесетстепенна скала за оценка на състоянието на отделните кредитоискатели.
Широкото прилагане на диференцирания подход ще даде възможност, от една страна, условията на
отделните видове кредити да бъдат съобразени с конкретните условия, а, от друга страна, отделните конкретни случаи за ползуване на кредити да се групират и да се третират по единни критерии.
Всичко това ще облекчи работата на кредитоискателите и на банката и заедно с това ще осигури необходимото усъвършенствуване на разплащанията на една солидна икономическа основа.
Предлага се лихвеният процент на извънплановите краткосрочни кредити за разплащане да
бъде толкова по-голям, колкото е по-тежка степента на неплатежоспособност. При по-тежките
степени на неплатежоспособност се предвижда краткосрочният извънпланов кредит за разплащане да се предоставя на купувача под гаранция на висшестоящите организации на стопанска сметка (в това число министерствата и ведомствата) или на други стопански организации от системата или извън системата на купувача.
За да се повиши отговорността на купувача за своевременно осигуряване на средства за
нормално осъществяване на разплащанията, в това число и за сметка на извънпланов краткосрочен кредит за разплащане, предлага се, когато купувачът откаже да плаща, въпреки че е приел доставките и срокът на плащане е настъпил, банката да въведе по отношение на този купувач режим
на възстановяване на нанесените от него щети и пропуснати ползи на доставчиците. В такива случаи се предвижда банката да блокира авоарите на купувача и да изплаща от тях на доставчиците
поисканите от тях по установения ред щети и пропуснати ползи, включително и неплатените в
срок документи, по повод на които са поискани щетите и пропуснатите ползи. Предлага се тези
плащания да се извършват с приоритет пред всички други плащания, с изключение на вноските в
бюджета и плащанията за вземания на банките. Нередовният купувач трябва да предприеме мерки за намаляване съответно на своите разходи и за увеличаване на приходите си, или едновременно и за двете, с оглед да компенсира щетите и да нормализира разплащанията си. По този начин
по-добре ще се защитят интересите на изправните доставчици.
С оглед и чрез разплащанията да се съдействува за повишаване на отговорността, както на
производителите така и на потребителите, за качеството на продукцията, като важен елемент на
усъвършенствуването на разплащанията, се предвижда като правило купувачът да плаща продукцията след като я е приел и се е убедил, че тя съответствува на договорените условия и другите
изисквания. Считаме, че с това и по пътя на разплащанията, т.е. по икономически път, се отговаря на изискването, поставено на 9 януари т.г. от др. Т. Живков, че не само този който произвежда
продукцията, но и този който я приема, трябва да носи отговорност за нейното качество.
Специално за доставки на стоки, които поради своето естество налагат по-дълъг период на
изпитание при купувача, преди да бъдат приети от него, се предлага купувачът да заплаща на доставчика 90 на сто от цената при получаване на стоката, а остатъка – след приемането є. От една
страна, това съответствува до голяма степен на международната практика в тази област и съдействува за по-висока отговорност на доставчика за качеството на неговата продукция. От друга страна, това позволява изправните доставчици навреме да получават основната част парични постъпления от реализация на тяхната продукция.
За да не се допусне нарушаване на изискванията на икономическия подход инвеститорите
задължително да осигуряват определен дял от капиталните си разходи за сметка на свои собствени ресурси, предлага се предоставените от банката на инвеститорите извънпланови краткосрочни
кредити за разплащания на извършени работи и аванси по капиталното строителство, да се издължават от паричните постъпления на предвидени в плана и договорени с банката собствени средс-
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тва на инвеститора, но във всеки случай преди края на текущата календарна година. Това ще изключи възможността извънплановите краткосрочни кредити за разплащане, предоставени на инвеститорите да се превръщат на практика в извънпланови дългосрочни кредити за капитални вложения и ще направи невъзможно издължаването на кредит с нов кредит (рефинансиране на кредити),
което като правило води до ненормално нарастване на дълговете към банката.
Предлагаме и някои други усъвършенствувания на разплащанията, като например възможност за телеграфно и телефонно привеждане на парите от банката за сметка на наредителите, приемане и предаване на разплащателните документи и през почивните и празничните дни в края на
всеки месец от страна на Българската народна банка и поделенията на Министерството на съобщенията.
Другарю Тодоров,
Предлагаме Министерският съвет да утвърди приложения проект на постановление за усъвършенствуване разплащанията между социалистическите организации.
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: /Б. Белчев/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА: /проф. В. Никифоров/
София, ноември 1979 г.
ЦДА, ф. 132, оп. 33, а.е. 1, л. 113–114, 128–158. Оригинал. Машинопис.

№ 338
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
СТАБИЛИЗИРАНЕТО НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА СТОПАНСКИЯ
МЕТАЛУРГИЧЕН КОМБИНАТ „КРЕМИКОВЦИ“ ЧРЕЗ КРЕДИТИРАНЕТО МУ ЗА
КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ С ПРИВИЛЕГИРОВАН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ,
ФИНАНСИРАНЕ С ПРЕДИМСТВО НА ПОДОБЕКТИТЕ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА
ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА МУ И ЧРЕЗ ЗАСИЛВАНЕ НА КОНТРОЛА
ВЪРХУ ФИНАНСОВАТА МУ ОТЧЕТНОСТ
София, 8 октомври 1982 г.

ПРОТОКОЛ № 6
Заседание на 8 октомври 1982 година
Заседават: проф. В. Никифоров, В. Коларов, Ив. Драгневски*, Цв. Петков, Г. Карамфилов,
Хр. Хараламбов, Г. Колев, К. Заркова
Отсъствуват:
Присъствуват: Ас. Владимиров, К. Иванова, Ст. Гигов, Г. Горанов, Ив. Станков
Заседанието се откри в 8 часа.

Дневен ред:
1. Анализ на кредитните взаимоотношения между Българската народна банка и Стопанския
металургичен комбинат Кремиковци през 1981 г. и деветмесечието на 1982 година.
Докладва: Г. Колев
По т. 1 от дневния ред Управителният съвет взе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1.1. С оглед да се подпомогне трайното стабилизиране на финансовото състояние на Стопанския металургичен комбинат Кремиковци Българската народна банка да извършва кредитира-
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нето му за капитални вложения с привилегирован лихвен процент от 2,5 на сто при спазване на установените други изисквания за кредитирането и то както за предоставените досега кредити за капитални вложения, така и за кредитите за такива цели, които ще се договарят в бъдеще.
1.2. Възлага на банковия клон Кремиковци и дирекция „Енергетика, металургия и минерални ресурси“ да финансират с предимство подобектите, които имат решаващо значение за повишаване ефективността от дейността на СМК Кремиковци.
1.3. Възлага на банковия клон Кремиковци да проявява по-голяма взискателност и контрол
при извършването на основните ремонти в СМК Кремиковци и за допуснати отклонения от нормативните документи своевременно да сигнализират в ръководството на банката.
1.4. Задължава Горан Горанов – директор на банковия клон Кремиковци и Катя Иванова –
главен директор на Софийската градска банка, да повишат взискателността към работата при взаимоотношенията на банката със Стопанския металургичен комбинат Кремиковци. Периодично да
изготвят анализи за финансовото състояние на Стопанския металургичен комбинат Кремиковци,
които да внасят за разглеждане от ръководството на Българската народна банка, с цел срочно да
се рашават възникващите проблеми.
1.5. Възлага на Л. Филипов да подготви справка за взаимоотношенията между Българската
народна банка и Стопанския металургичен комбинат Кремиковци през 1981 г. и деветмесечието на
1982 г., в която да се отразят целесъобразните бележки, направени на заседанието.
Срок: 11.10.1982 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: проф. В. Никифоров
ЗА СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова
ЦДА, ф. 132, оп. 33, а.е. 6, л. 194. 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 чужбина“ 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
председател 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
представител на България в Торонто, Канада. След завръщането си ръководи частна застрахователна
компания.

№ 339
СПРАВКА ЗА КРЕДИТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОПАНСКИЯ
МЕТАЛУРГИЧЕН КОМБИНАТ „КРЕМИКОВЦИ“ И БЪЛГАРСКАТА НА РОДНА БАНКА
София, 11 октомври 1982 г.

СПРАВКА
за кредитните взаимоотношения между Стопанския металургичен комбинат „Кремиковци“ и Българската народна банка и за съответната дейност на районния банков
клон в Кремиковци
Българската народна банка осъществява взаимоотношенията си със Стопанския металургичен комбинат „Кремиковци“ в областта на кредитирането главно чрез районния банков клон в
Кремиковци, включен в състава на Софийската градска банка.
Дейността на банковия клон в Кремиковци през 1981 г. и за полугодието на тази година е
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отчитана в рамките на Софийската градска банка в съответствие със системата за социалистическо съревнование в Българската народна банка. За 1981 г. клонът е класиран на второ място във
втората група клонове, т.е. на предпоследно шесто място между клоновете на територията на София, а за полугодието на тази година – на трето място във втората група или фактически на последното, седмо място. Кремиковският банков клон не е излъчван никога през последните години за
национален първенец – както комплексно, така и по видове дейност.
Системата за социалистическо съревнование в Българската народна банка въобще не
включва показатели, свързани със събраните лихви, нито с общия доход на банките. Показателите на тази система са свързани предимно с ефективността на обслужваните стопански организации
– ускоряване на обращаемостта на оборотните средства, изпълнение на плана за въвеждане в
действие на основните фондове, намаляване на относителния дял на незавършеното строителство,
намаляване на излишните и ненужни запаси, изпълнение на плана за валутните постъпления и др.
Класирането се извършва на основата на комплексна оценка за изпълнението на тези показатели,
като се взема под внимание цялостното изпълнение на главните задачи през периода.
За осъществяване стопанската дейност на Стопанския металургичен комбинат „Кремиковци“ през 1981 година и през деветте месеца на 1982 година Българската народна банка, чрез районния банков клон – Кремиковци е предоставила на комбината следните кредити.
I. Â‰ËÚË Á‡ Ó·ÓÓÚÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡
1. Плановите кредити за дялово участие на банката в норматива за оборотни средства са
договорени в съответствие с планираното съотношение между приходите и разходите на комбината. Техните размери са:
а) през 1981 г. средно за годината
159 391 х. лв.
от които просрочени кредити, поради наличието на
нормативни запаси в размер средно
30 560 х. лв.
б) през деветте месеца на 1982 г. средно за периода
172 552 х. лв.
от които просрочени кредити поради наличието на
наднормативни запаси в размер средно
40 605 х. лв.
2. През 1981 година в процеса на изпълнението на плана банката е предоставила на комбината 9 броя допълнителни краткосрочни кредити главно за разплащане с доставчиците общо в размер на 530 002 х. лв., а през деветте месеца на 1982 г. – 7 броя общо за 492 319 хил. лв. Тези извънпланови кредити са били предоставяни поради това, че комбинатът не е изпълнявал или е изпълнявал крайно неритмично планираните приходи, а в същото време е изпълнявал и преизпълнявал разходите си.
От предоставените му извънпланови краткосрочни кредити по разплащанията през 1981 година комбинатът е издължил в договорения срок само 113 266 х. лв. или 21 на сто, а останалите –
след изтичане на договорения срок. От предоставените му през деветте месеца на 1982 година кредити за разплащане, в договорения срок са издължени само 41 826 х. лв. или 9 на сто, а останалите
– след срока, като към 30 септември 1982 година остатъкът на неиздължените кредити е 80 255 х. лв.

II. Кредити за капитални вложения и допълване на фонд „РТУ“
1. За финансиране на капиталните вложения по плана на комбината през 1981 година банката му е предоставила кредити за капитални вложения в размер на 43 226 х. лв. През деветте месеца на 1982 година са ползувани кредити за капитални вложения по плана в размер на 16 408 х.
лв., при договорени за годината 44 546 х. лв. Неизползуването на кредита през тази година се дължи на неизпълнението на плана за капиталните вложения по предвидените в плана обекти.
2. Банката е предоставила на комбината през деветте месеца на 1982 година временен кредит по разплащанията в размер на 5 000 х. лв. за плащане на капитални вложения поради това, че
комбинатът не е изпълнявал планираните приходи, в резултат на което не е осигурил необходимите собствени средства по фонд „РТУ“.
3. За появили се също в резултат на неизпълнение на приходите затруднения за извършване на плащания от фонд „РТУ“ на комбината за основни ремонти и други разходи, несвързани с
капитални вложения, банката е предоставила на комбината през 1981 година временни кредити в
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размер на 45 500 х. лв., а през деветте месеца на 1982 година – в размер на 51 140 х. лв., от които
към 30.IХ.1982 година комбинатът не е издължил 19 872 х. лв.
И така, през периода 1981 година и деветте месеца на 1982 година банката е предоставила
на СМК „Кремиковци“ освен посочените кредити по плана за дялово участие в норматива на оборотните средства, както и за финансирането на капиталните вложения, още и извънпланови разплащателни кредити в размер на общо 1 143 390 х. лв., нуждите от които са възникнали в резултат
на неизпълнението общо на плана за приходите и особено на неритмичното му изпълнение.

III. Лихви
През 1981 година и деветте месеца на 1982 година банката, при спазване изискванията на
утвърдената от Министерския съвет Тарифа за лихвите, таксите, комисионите и разноските, които банките и Държавният застрахователен институт събират и плащат по операциите си, е събрала от СМК „Кремиковци“ за предоставените му кредити следните лихви:

1. По плановите кредити за дялово участие в
норматива на оборотните средства – всичко
в т.ч.: от наказателна част по просрочени кредити
2. По извънпланови кредити за оборотни средства,
разрешавани поради неизпълнение на договорените
планови приходи – всичко
в т.ч.: от наказателна част по просрочени кредити
3. По кредитите за капитални вложения
4. По извънпланови кредити за допълване на средствата
по фонд „РТУ“, разрешавани поради неизпълнение на
договорените планови приходи
5. Наказателна част от лихвите по кредити за невъведени
в срок основни фондове

Събрана лихва
през 1981 г.

Събрана лихва
през 9-те месеца
на 1982 година

10 605
1 850

6 871
1 625

5 314
692
23 509

5 596
620
16 633

361

511

817

1 272

През 1981 година лихвите са общо в размер на 40 606 х. лв., а през деветмесечието на тази
година – 30 883 х. лв. През миналата година средният лихвен процент е бил 7,15 на сто, а през изминалото време на тази година – 6,83 на сто.
По плановите кредити през 1981 година са събрани лихви в размер на 34 114 х. лв. при среден лихвен процент 7,12 на сто, а през деветте месеца на тази година – 23 504 х. лв. при среден
лихвен процент 6,66 на сто.
Сравнително високият среден лихвен процент по плановите кредити се дължи на ниската
ефективност на стопанската дейност на комбината. Така например, в съответствие с лихвената тарифа, приета от Министерския съвет при забавяне на обращаемостта на нормируемите оборотни
средства лихвените проценти се повишават в съответствие с това забавяне. През 1981 година
СМК „Кремиковци“ е забавил обращаемостта с 9 дни. От друга страна, пак в съответствие с приетата от Министерския съвет лихвена тарифа, лихвените проценти по кредитите за капитални вложения за строящите се обекти се олихвяват с 4 на сто годишна лихва, но за въведените вече в
действие фондове – с лихвен процент, определен в зависимост от срока на издължаване на кредита (срока на откупуване на основните фондове). Тъй като рентабилността на основните фондове
на комбината е ниска (през тази година по план 1,53 лв., а по отчет 0,25 лв.) и издължаването на
кредитите е договорено за 10 години, то за кредитите за въведените основни фондове, които представляват около две трети от общия дълг за капитални вложения на комбината, лихвеният процент
е 9 на сто.
По извънплановите кредити през 1981 година лихвите са били 5 675 хил. лв. при среден
лихвен процент 7,3 на сто, а през деветте месеца на тази година – 6 107 хил. лева при среден лихвен процент 7,7 на сто.
През 1981 година лихвите, платени от реализираната от комбината печалба, са били в раз-
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мер на 15 919 хил. лева, а през деветте месеца на тази година – 12 467 хил. лева. През 1981 година лихвите, платени от фонд „РТУ“ на комбината са били 24 687 хил. лева, а през деветте месеца
на тази година – 18 416 хил. лева.
Необходимо е да се подчертае, че от своите приходи от лихви по кредити, банката плаща
лихвите по предоставените є средства на стопанските организации и на населението. Разликата
между приходите от лихви и разходите за платени лихви образува общият доход на банката. 70 на
сто от този общ доход банката внася в приход на републиканския бюджет, 25 на сто се отнасят
във фондовете „Кредитиране в лева“ и „Рисков“ и само останалите 5 на сто от общия доход са
свързани с вътрешните консомативни разходи на банката. При това по-голямата част от тези консумативни разходи – 60 на сто, са отчисления по фонд „Развитие на материално-техническата база“ на банките.

***
Както вече посочихме, през 1981 година и през деветмесечието на 1982 година банката е
предоставила редица кредити на Стопанския металургичен комбинат „Кремиковци“, необходими
за финансирането на неговата стопанска дейност, чийто остатък в края на 1981 година е 583 574
хил. лева, в това число 328 852 хил. лева за капитални вложения, а в края на деветмесечието на тази година – 610 703 хил. лева, в това число 317 944 хил. лева за капитални вложения. Освен това
при определянето на финансовата обвръзка на плана на СМК „Кремиковци“ за 1982 година, банката отложи за следващи години погасителни вноски по кредити за капитални вложения на комбината, дължими през 1982 година, общо в размер на 19 400 х. лв.
За да се подобри трайно и стабилно финансовото състояние на комбината, според нас преди всичко е необходимо да се намали относителният дял на заемните средства, които сега са 60 на
сто в оборотните средства и 65 на сто в капиталните вложения, като се увеличават собствените
финансови ресурси на комбината главно чрез увеличаване на неговата печалба. При необходимост
може да се обсъди и участие на бюджетни средства.
С оглед да се подпомогне стабилизирането на финансовото състояние на Стопанския металургичен комбинат „Кремиковци“, Управителният съвет на Българската народна банка от своя
страна взе решение да предостави допълнително на комбината следното кредитно облекчение:
Кредитирането на капиталните вложения на СМК „Кремиковци“ да се извършва с привилегирован лихвен процент от 2,5 на сто при спазване на установените други изисквания за кредитирането и то както за предоставените досега кредити за капитални вложения, така и за кредитите за
такива цели, които ще се договарят в бъдеще.
11 октомври 1982 год.
ЦДА, ф. 132, оп. 33, а.е. 6, л. 201–209. Оригинал. Машинопис.
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№ 340
РАЗПОРЕЖДАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИМИТИ ЗА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ И ВАЛУТЕН КРЕДИТ ЗА
ИЗГРАЖДАНЕТО НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 1984 Г. И 1985 Г.
София, 21 май 1984 г.
Прот. № 13
на БМС от
13.V.1984 г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 11
НА БЮРОТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
от 21 май 1984 година
ЗА организация на работата и определяне на лимити за капитални вложения и валутен
кредит за изграждане на малки и средни предприятия през 1984 и 1985 година
В съответствие с решението на Политбюро на ЦК на БКП за разгръщане на дейността по
създаване на малки и средни предприятия на съвременно техническо и технологично равнище
БЮРОТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РАЗПОРЕДИ:
1. Определя на Банката за стопански инициативи (Минералбанк) следните лимити за 1984
и 1985 г. за малки и средни предприятия, които ще се предоставят във вид на кредит:
а) за 1984 г. – лимит за капитални вложения в размер на 60 млн. лева, от които 40 млн. лева са над утвърдените лимити за капитални вложения за 1984 г. и 20 млн. лева от резервираната
сума по определения лимит с протокол № 2 на Бюрото на Министерския съвет от 1984 година;
б) за 1985 г. – лимит за капитални вложения 300 млн. лева и за целеви валутен кредит в несоциалистическа валута в размер на 25 млн. лева.
2. Лимитите за капитални вложения и валута по предходната точка се разпределят от Банката за стопански инициативи (Минералбанк) по предложения на министерствата, другите ведомства, стопанските и други организации, изпълнителните комитети на окръжните и общинските народни съвети след приемане от Междуведомствения експертен технико-икономически съвет при
спазване на изискванията за провеждане на конкурс за изграждане на предприятия с малки и средни мощности.
Предоставените лимити да се насочат с предимство за доставка на машини, съоръжения и
технологии, като се използват съществуващите производствени и други сгради. Изграждане на нови сгради да се допуска по изключение.
3. Министерствата, ведомствата и стопанските организации да съдействуват за ресурсното
осигуряване по изграждането и експлоатацията на малките и средните предприятия.
Внос на оборудване от несоциалистическите страни да се извършва само в случаите, когато не е възможно да се произведе в страната или да се достави от социалистическите страни.
Комисията за икономическо и научно-техническо сътрудничество при Министерския съвет и
Министерството на външната търговия да съдействуват за ускоряване доставката на машини и оборудване за изграждането на малки и средни предприятия от страните-членки на СИВ, в рамките на
контингентите по дългосрочните търговски спогодби и срещу допълнителни доставки на стоки.
4. Източници за финансиране на капиталните вложения и валута за изграждане на малки и
средни предприятия са фонд „Разширяване и техническо усъвършенствуване“ и фонд „Валутен“
на министерствата, другите ведомства, стопанските и други организации, на окръжните и общински народни съвети, а при недостиг – банков кредит.
5. Предлага на Българската индустриална стопанска асоциация до 30 май 1984 г. да внесе в
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Министерския съвет програма за изграждане на малки и средни предприятия до 1990 г. и специфични правила за тяхната дейност.
6. Утвърждава състава на Междуведомствения експертен технико-икономически съвет съгласно приложението. Възлага на председателя на Междуведомствения експертен технико-икономически съвет да определи поименно състава на съвета.
София, 16 май 1984 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: Г. Филипов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
СЪВЕТНИЦИ:

[- - -]
[- - -]
[- - -]

СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
–––––––––––––

[- - -]

РЕДАКТОР-СТИЛИСТ:

[- - -]

БП/ВВ
* Внос на оборудване от несоциалистически страни да се извършва само в случаите, когато не е възможно да се произведе в страната или да се достави от социалистическите страни.
(Допълнението е направено от др. Гр. Филипов
21.V.[19]84 г.
[- - -])

ЦДА, ф. 136, оп. 77, а.е. 91, л. 1–3. Оригинал. Машинопис.

№ 341
ИНФОРМАЦИЯ ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ БЕЛЧО БЕЛЧЕВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ ДО ОПЕРАТИВНАТА ГРУПА ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ МЕХАНИЗЪМ С АНАЛИЗ И ПРИЛОЖЕНИЯ
ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ. 9 ОТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ОТ 1983 Г. ЗА НОРМАТИВНИТЕ ВНОСКИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ В БЮДЖЕТА ЗА НЕВЪВЕДЕНИ В СРОК В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНИ
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФОНДОВЕ
София, 5 юли 1984 г.
НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Финансови нормативи за стопанската дейност
№ .............
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
София, ......................
ФН-0420.39/5.VII.1984 г.
ДО
ОПЕРАТИВНАТА ГРУПА ПО
ПРИЛАГАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ МЕХАНИЗЪМ ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
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ИНФОРМАЦИЯ
от БЕЛЧО БЕЛЧЕВ – министър на финансите
ВАСИЛ КОЛАРОВ – председател на Българската народна банка
ОТНОСНО: резултатите от прилагането на чл. 9 на Постановление № 20
на Министерския съвет от 1983 година.
С т. 1 на Протокол № Р-6 от 18.V. тази година на Министерството на финансите и на Българската народна банка бе възложено да анализират прилагането на чл. 9 на Постановление № 20
от 1983 г. и до 30 юни т.г. да внесат информация за резултатите от анализа.
Както е известно, с посочения чл. 9 на 20-то постановление от миналата година се въведоха нормативни вноски в бюджета в размер на 2 на сто върху средната годишна стойност на основните производствени фондове, които не са въведени в сроковете, предвидени в плана. Същите
вноски се правят и в случаите, когато не са постигнати проектните технико-икономически показатели в нормативните срокове.
Нормативните вноски, съгласно 20-то постановление, се въведоха от 1 юли 1983 г.
За правилното прилагане на нормативните вноски бяха издадени указания на МФ, ДКП и
БНБ от 11 юли миналата година и отделно бяха издадени само от МФ указания за разчитането на
вноските с бюджета, по счетоводните записвания и упражняването на контрол по внасянето на
вноските и по други въпроси. Определен бе самостоятелен ред по схемата за отразяване на нормативните вноски по чл. 9.
По данни на КЕССИ през II-то полугодие на миналата година са внесени в бюджета нормативни вноски за невъведени фондове и за непостигнати технико-икономически показатели, общо в
размер на 3,945 хил. лева. Най-значителни вноски са направени от предприятията и стопанските
организации от системата на машиностроенето и електрониката – 2,555 хил. лева. В системата на
ЦКС са направени нормативни вноски в размер на 550 хил. лева; от химическата промишленост –
423 хил. лева; от строителство и архитектура – 160 хил. лева; от транспорт – 123 хил. лева; от
енергетика – 111 хил. лева, от металургия и минерални ресурси – 110 хил. лева и др.
Някои отрасли като леката промишленост, вътрешната търговия и услугите, съобщенията,
горите и горската промишленост и др. имат незначителни вноски – от порядъка на 20-30 хил. лева.
За първото тримесечие на 1984 г. са постъпили нормативни вноски в размер на 780 хил. лева, в това число: от министерството на енергийно-суровинните ресурси – 261 хил. лева; от
М[инистерст]во на химическата промишленост – 141 хил. лева; от М[инистерст]во на строителството и селищното устройство – 76 хил. лева; от ЦКС – 71 хил. лева; от М[инистерст]во на транспорта – 70 хил. лева и М[инистерст]во на машиностроенето – 56 хил. лева и др.
За петте месеца от началото на годината са постъпили нормативни вноски в размер на
3,850 хил. лева.
Извършените проверки от контролните органи на Министерство на финансите установиха,
че нормативните вноски се определят общо взето правилно и се внасят в определени срокове. Има
обаче предприятия, които не са спазили дадените указания и не са внасяли следващите се нормативни вноски.
Така например вноски не са правени от МЗ „Гарант“ – гр. Бяла Слатина към ДСО „Хидравлика“; от ЗИМ „Фердинанд Козовски“ – гр. Кнежа към ДСО „Приборостроене и автоматизация“;
от ГПК „Наркооп“ – с. Ветово към ОКС и др. Неправилно се тълкуват някъде нормативните разпоредби и се допускат нарушения по методиката на изчисляването на вноските.
Затруднения възникват при определяне на вноските при частично пускане на обектите и
при променяне на пусковите срокове.
Някои стопански организации не са оказали достатъчно помощ и съдействие на предприятията за своевременното запознаване и за правилното прилагане на нормативните разпоредби.
Краткият период на действие на нормативните вноски не позволява да се направят пълни и
точни изводи за тяхното въздействие за своевременното въвеждане на новите производствени
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мощности и за достигането на нормативните технико-икономически показатели на инсталираните
мощности.
Считаме, че ще бъде целесъобразно след изтичането на една цяла календарна година
(1984 г.) да се извърши по-цялостен анализ, който би позволил да се направят и съответните изводи и предложения.
Въпреки краткия срок на действие на нормативните вноски, анализът позволи да се направят някои изводи, които считам, че следва да се имат предвид при евентуалното усъвършенствуване на нормативната уредба:
1. Посоченият размер на нормативните вноски е незначителен и не е в съответствие с голямото изоставане в строителството. Имаме предвид, че над 70 на сто от строящите се обекти, включени в поименните списъци, са с изтекли нормативни срокове за времетраене на строителството.
Причините за това несъответствие са главно две – удължаването на пусковите срокове и
силно неравномерното разпределение на плана за въвеждане в действие по тримесечия.
Така например, с чл. 19 на 20-то Постановление от миналата година се измениха сроковете на пусковите обекти почти по пълния поименен списък. Възприемането на принципа пусковите срокове на обектите да се определят с ежегодно утвърдените поименни списъци, в голяма степен намалява ефектността на въздействие на нормативните вноски за ускоряване на инвестиционния процес.
Въздействието на нормативните вноски се намалява и от неравномерното разпределение на
въвеждането на основните фондове по тримесечия. За 1983 г. през първото тримесечие трябваше
да се въведат 5,9 на сто от годишния размер на основните фондове; за 2-то тримесечие – 18,1 на
сто; за третото тримесечие – 17,2 на сто и за четвъртото тримесечие – 58,8 на сто. За 1984 г. разпределението е почти същото, като за четвъртото тримесечие следва да се въведат 63,7 на сто. На
практика се получава, че за четвъртото тримесечие, през което обикновено не се въвеждат предвидените в плана основни фондове фактически не се начисляват и нормативни вноски, поради обстоятелството, че невъведените основни фондове се оформят в поименни списъци за следващата година с нови удължени пускови срокове, за което няма нормативно основание да се начисляват
нормативни вноски, тъй като база на начисляването им е планът, а не нормите за времетраене и
строителство.
Тук може да се посочи също, че ежегодно планът за въвеждането в действие се намалява в
процеса на неговото изпълнение. Така например за 1983 год. първоначалният план за въвеждане в
действие е намален с над 600 мил. лева.
2. Проверките показаха, че редица предприятия получават по-ниски държавни планови задачи от задачите, необходими за достигане на технико-икономическите показатели. Изтъкват се
различни съображения – недостиг на суровини и материали, ограничения в енергията и горивата,
неосигуряване реализация и др. Поставя се въпроса защо да се внасят нормативни вноски след като държавните планови задачи не изискват пълно натоварване на мощностите?
3. Аналогични съображения се изказват и от ръководствата на предприятията, които получават дотации от бюджета. Някои от тях по държавни съображения не получават държавни задачи, които да натоварят производствени мощности.
4. Считаме, че ще бъде полезно да се възложи на министерствата и ведомствата, на стопанските организации, на органите на БНБ и на МФ да засилят контрола по правилното определяне и
срочното внасяне на нормативните вноски.
5. След изтичане на 1984 г. МФ и БНБ да внесат нова информация в оперативната група за
резултатите от прилагането на чл. 9 на Постановление № 20.
, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: [- - -]
, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНБ: [- - -]
/СТ
ЦДА, ф. 136, оп. 77, а.е. 388, л. 19–23. Оригинал. Машинопис.
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№ 342
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ГРУПА ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ
СЪВЕТ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ МЕХАНИЗЪМ С РЕШЕНИЕ ПО
ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ. 9 ОТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ
1983 Г. ЗА НОРМАТИВНИТЕ ВНОСКИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ В БЮДЖЕТА ЗА НЕВЪВЕДЕНИ В СРОК В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНИ
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФОНДОВЕ
София, 20 юли 1984 г.

ПРОТОКОЛ № Р-9
НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ГРУПА ПО ПРИЛАГАНЕТО
НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ МЕХАНИЗЪМ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
от 20 юли 1984 година
ПРИСЪСТВУВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА ГРУПАТА: Г. Панков, И. Леви, К. Заркова, Д. Димитров, Н. Николов
ПРИСЪСТВУВАЛИ СА И: Ил. Николов – МФ, Будинов – ДКП, Гр. Димитров – КТСД,
Ив. Иванов – КТСД, П. Вътев – ЦС на БПС

ВЪПРОСИ НА ДНЕВНИЯ РЕД:
1. Информация на Министерството на
финансите и Българската народна банка по прилагането на чл. 9 на Постановление № 20 на Министерския съвет от 1983 г.

РЕШЕНИЯ:
1. Стопанските организации и предприятията не следва
да внасят нормативни вноски за невъведени основни
производствени фондове по чл. 9, ал. 1, когато пусковият срок е удължен от Министерския съвет, за времето
на удължение на срока.
2. Предлага се на Министерството на финансите, Държавния комитет за планиране и Българската народна
банка да изменят своите указания № ЦФ-01-03-18 от
11.07.1983 г. в смисъл, че:
а) нормативни вноски по чл. 9, ал. 2 се правят задължително, когато не се изпълняват и двата показателя (печалба и производство на основни видове изделия в натурално изражение);
б) когато са настъпили трайни и значителни структурни
промени на производството, различни от проектните,
съответният експертен технико-икономически съвет,
който е приел проекта, да преоцени проектните технико-икономически показатели на мощностите и въз основа на преоценените показатели да се правят нормативните вноски по чл. 9, ал. 2;
в) когато проектните показатели не се постигат по обективни причини (ограничение в използването на вносни
и дефицитни суровини и материали, ограничено потребителско търсене на вътрешния и външния пазар), по
предложение на съответното отраслово министерство

426

Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г.

Част втора

Държавният комитет за планиране, Министерството на
финансите могат да освобождават от нормативни вноски по чл. 9, ал. 2 съответните стопански организации и
предприятия за определен срок, докато се преодолеят
обективните причини;
г) нормативни вноски по чл. 9, ал. 2 се правят за мощности, въведени в действие след 1 юли 1983 г.
3. Отрасловите министерства, Министерството на финансите, Държавният комитет за планиране и Българската народна банка да засилят контрола по определянето и внасянето на нормативните вноски по чл. 9.
4. Министерството на финансите и Българската народна
банка до 30 март 1985 г. да внесат в Оперативната група по прилагане на икономическия механизъм при Министерския съвет информация по прилагането на чл. 9
на Постановление № 20 на Министерския съвет от
1983 г.
[...]
6. Писмо № I-1892 на ДСО „Родопа“
от 19 юни 1984 г.

Когато на предприятието или на друга стопанска организация с държавна планова задача за печалбата е планирана загуба, нормативът по чл. 190, ал. 2 от Правилника за икономическия механизъм се определя на основата на загубата, намалена с изплатените дотации за валутните постъпления над държавната планова задача.

7. Предложение на Държавния комитет за планиране, Министерството на
финансите и Българската народна банка за прилагането на чл. 190, ал. 2, т. 2
ТПО „Булгартабак“

Когато размерът на съвкупната печалба по задължителните планови задачи на отделните предприятия и други
поделения на ТПО „Булгартабак“ се намалява (увеличава) спрямо установения размер за 1982 г. поради изменения в направленията на реализацията, стопанският съвет на организацията, по изключение, може да определя
норматива на основата на задължителната планова задача за съвкупната печалба за съответната година и отчетния фонд „Работна заплата“ за 1981 г.
РЪКОВОДИТЕЛ НА
ОПЕРАТИВНАТА ГРУПА: Г. Панков

ЦДА, ф. 136, оп. 77, а.е. 388, л. 1–2, 4. Оригинал. Машинопис.
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№ 343
РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВАЛУТЕН ФОНД КЪМ БНБ ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ
София, 12 февруари 1985 г.
За служебно ползуване!
Протокол № 4 на БМС
от 6.02.1985 година

РЕШЕНИЕ
№ 34
НА БЮРОТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
от 12 февруари 1985 година
ЗА създаване на Валутен фонд към
Българската народна банка за
насърчаване внедряването
на научно-техническите постижения
БЮРОТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Създава към Българската народна банка Валутен фонд за насърчаване внедряването у
нас на по-значими научно-технически постижения.
2. Българската народна банка предоставя от фонда по т. 1 валутни кредити на предприятия
и други стопански организации, сдружения, асоциации на конкурсна и договорна основа за покрупни мероприятия, които ускоряват осъществяването на партийната и държавната стратегия за
развитие на икономиката главно по пътя на обновяване на съществуващата техника и технология.
Кредитираните мероприятия следва да бъдат с по-мащабно значение за съответната стопанска организация или отрасъл.
От Валутния фонд не се предоставят кредити за мероприятия и обекти на капитални вложения, които са включени в утвърдения от Министерския съвет Списък на обектите с национално и
особено важно значение, в списъците на обектите, издържали целевия конкурс по отрасли, както
и в списъците на изгражданите малки и средни мощности по линията на Българската индустриална стопанска асоциация и Банката за стопански инициативи (Минералбанк).
3. Главни критерии при предоставянето на кредити от фонда са: постигането на високо техническо, технологично и икономическо равнище по приоритетните направления; по-краткият срок
за осъществяване на мероприятието и връщането на валутния кредит заедно с лихвите от самото
предприятие.
4. Издължаването на предоставения кредит заедно с лихвите се извършва с допълнителни
надпланови или извънпланови валутни постъпления от мероприятието, за което е отпусната валутата, или от допълнителната икономия на планираната валута за внос в срок, не по-дълъг от 24 месеца след осъществяване на мероприятието. Общият срок от предоставянето на валутния кредит
до пълното му издължаване не може да бъде по-дълъг от 36 месеца. Лихвите се начисляват и събират при условията на международните кредитни пазари.
5. Лихвите и погашенията по кредитите от фонда се отнасят във фонда.
6. Предложенията за предоставяне на валутни кредити от фонда се правят до Българската
народна банка въз основа на технико-икономическо задание и обосновка. При проучването на
предложенията Българската народна банка може да изисква и необходимите допълнителни данни.
7. Към Българската народна банка се образува като консултативен орган Специализиран
експертен технико-икономически съвет (СЕТИС) с ръководител председателят на Българската на-
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родна банка и състав съгласно приложението. Председателят на Българската народна банка може
да прави частични промени в състава на съвета.
8. Когато мероприятието, за което се иска валутен кредит от фонда, има мултипликационен
ефект в предприятия или организации, които по линия на преки стопански връзки използват продукти на кредитополучателя и се иска от този ефект да се връща валутният кредит, договорът за
валутния кредит се сключва съвместно и с предприятията и организациите, в които ще се реализират допълнителните валутни постъпления от мероприятието и които ще участвуват в погасяването на кредита и лихвите по ред и в срокове, предвидени в договора.
Мероприятия, в които мултипликационният ефект се постига чрез по-сложни стопански
връзки, се обсъждат с плановете и не се кредитират от Валутния фонд.
9. Частта от допълнителните валутни ресурси, за която е договорено, че ще послужи за погасяване на кредита и лихвите, не може да се включва в държавните (задължителните) планови задачи до окончателното издължаване на кредита и лихвите.
10. Когато кредитополучателят издължи предсрочно от мероприятието кредита и лихвите,
до изтичане на първоначално договорения срок за издължаване той може да ползва по установения ред пълния размер на валутата от мероприятието.
11. Когато кредитополучателят не издължава кредита и лихвите, както е договорено, банката постъпва по установения в икономическия механизъм ред.
12. Проектирането, изграждането и експлоатацията на мощностите, за които се ползва валутен кредит от фонда, може да се осъществяват съгласно Наредбата, приета с Постановление №
33 на Министерския съвет от 1984 година.
13. Разходите във валута и в левове за мероприятията, кредитирани от фонда, се извършват, без да се изискват лимити за капитални вложения, по реда на чл. 15 от Постановление № 63 на
Министерския съвет от 1984 година.
14. Когато за осъществяването на мероприятията, включително и при експлоатацията, се
налага ползването на допълнителни материали, трудови и други ресурси, те се осигуряват от инвеститора за сметка на икономии, на допълнително производство или по установения ред в рамките на балансите на страната.
15. Това решение влиза в сила от 1 март 1985 година.
16. Изпълнението на решението се възлага на председателя на Българската народна банка,
който дава указания по прилагането му.
София,

февруари 1985 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: Г. Филипов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: Ив. Шпатов
–––––––––––––––
С Ъ В Е Т Н И Ц И: [- - -]
[- - -]
СЕКРЕТАР НА КОМИСИЯ:
–––––––––––––––––––
РЕДАКТОР-СТИЛИСТ:

БП/БС
ЦДА, ф. 136, оп. 78, а.е. 166, л. 1–3. Оригинал. Машинопис.

[- - -]
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№ 344
МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ БНБ,
БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА И БАНКАТА ЗА СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ
„МИНЕРАЛБАНК“ ИЗВЪНПЛАНОВИ ВАЛУТНИ КРЕДИТИ НА СТОПАНСКИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ, УСТАНОВЕНИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА ОТ ОРГАНИТЕ НА
КОМИТЕТА ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ*
София, преди 4 юли 1985 г.

МЕРКИ
за отстраняване на допуснатите слабости и недостатъци по предоставените от БНБ, БВB и
Банката за стопански инициативи (Минералбанк) извънпланови валутни кредити на стопанските
организации и предприятия, констатирани при извършената проверка от органите на Държавен и
народен контрол
През II-то тримесечие на 1985 г. органите на Комитета за държавен и народен контрол,
съвместно с ЦК на профсъюза на работниците от държавните учреждения и обществените организации и дирекция „Ревизии и контрол“ при БНБ извършиха проверка по ефективността на извънплановите валутни кредити, отпускани от Българска народна банка, Българската външнотърговска банка и Банката на стопанските инициативи (Минералбанк) на стопанските организации. При
проверката бе констатирано, че банките с извънпланово кредитиране са съдействували за интензификацията на народното стопанство чрез ускорено внедряване на наши и чуждестранни научнотехнически постижения, за повишаване качеството, конкурентноспособността на изделията и разширяване на експортните възможности на страната и намаляване на вноса на стоки и изделия от
несоциалистическите страни.
Наред с постигнатите положителни резултати бяха констатирани и някои слабости и недостатъци при предварителните проучвания за разрешаването на извънплановите валутни кредити,
относно готовността на кредитоискателите срочно да усвояват кредитите, монтират доставеното
оборудване и да достигат проектните мощности и своевременното издължаване на кредитите от
постъпленията на кредитираните мероприятия.
Недостатъчна е била информираността между банките, отпуснали кредитите и окръжните и
районни банки, обслужващи кредитополучателите по това как се осъществяват мероприятията,
поради което не всякога са били ефективни и своевременни банковите мерки за въздействие. Не са
спазвани някои от указанията на ръководството на БНБ, дадени с мероприятията, изпратени на
банките с писмо 10-709 от 23.11.1979 г. и с ЦП № 86 от 19.8.1983 г.
За отстраняване на допуснатите слабости и нередности и с оглед подобряване на дейността на банките по разрешаването, ползуването и издължаването на извънплановите валутни кредити е необходимо:
1. Председател на Българската външнотърговска банка и Банката за стопански инициативи
(Минералбанк) и зам.-председателя на Българска народна банка да анализират констатираните
слабости и недостатъци и да организират незабавното отстраняване на тези, които все още не са
отстранени и при доказана вина да потърсят отговорност от длъжностните лица, допуснали тези
слабости и недостатъци.
Срок 15.07.1985 г.
2. Разрешаването на нови извънпланови валутни кредити да става след задълбочено проучване на предложенията за кредити, относно спазване критериите за ефективност, валутна възвращаемост и създаване на условия за своевременно монтиране на доставеното оборудване и осигуряването на източници за погасяването на кредитите .
Срок постоянен.
Отг. зам.-председателите.
3. Банките, разрешили извънплановите валутни кредити да информират в десетдневен срок
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банковите звена, обслужващи стопанските организации и предприятия, за разрешените кредити и
условията по същите.
Срок постоянен.
Отг. директорите на отрасловите дирекции.
4. Обслужващите банкови звена, при които се осъществяват плащания в лева по извънпланови валутни кредити, да извършват непосредствен банков контрол по осъществяването на мероприятията, относно спазване на сроковете за доставките на оборудването, своевременното монтиране и въвеждане в действие на това обурудване, достигането на проектна мощност, както и осигуряване продукцията за износ, предвидена за издължаване на кредита. За резултатите да изпращат информация всяко тримесечие на банките, които са разрешили съответните кредити. При констатирани сериозни пропуски в условията за ползуването на кредити, информацията да се изпраща незабавно.
Срок постоянен.
Отг. директорите на обслужващите дирекции
5. Банките, разрешили кредитите да вземат своевременно отношение при получаване на
сигналите от обслужващите банкови звена, като изискват от кредитополучателите да предприемат
незабавни действия за отстраняване на пропуските и нарушенията при ползуването на кредитите,
а ако последните не предприемат такива, да прекратят предоставянето на кредитите, а ползуваните до този момент да изискат да бъдат погасени предсрочно.
Срок постоянен.
Отг. директорите на отрасловите дирекции.
6. Банковите звена, разрешили кредитите да следят отблизо издължаването на същите от
договорените източници, а при неосигурени такива, кредитите се издължават от валутните средства на гарантите.
Срок постоянен.
Отг. директорите на отрасловите дирекции.
7. Директорите от ЦУ на Българската народна банка, Българска външнотърговска банка и
Банката за стопански инициативи (Минералбанк), главните директори на окръжните банки и директорите на районните банкови клонове да направят всичко необходимо за стриктно спазване на
указанията, дадени с мероприятията за повишаване изискванията при разрешаването и при
осъществяването на контрола по ползуването и издължаването на валутните кредити, изпратени с
писмо № 10-709/23.11.1979 г. и с ЦП № 86/19.8.1983 г.
Срок постоянен.
Отг. съответните директори.
Цялостният контрол по изпълнението на мерките се възлага на съответните зам.-председатели и директора на дирекция „Ревизии и контрол“ при ЦУ на БНБ.
ЦДА, ф. 132, оп. 33, а.е. 14, л. 2–4, 85–88. Оригинал. Машинопис.
* Мерките са утвърдени от Управителния съвет на Българска народна банка с протокол № 9 от 4
юли 1985 г.
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№ 345
УКАЗАНИЯ ЗА РЕДА, ИЗИСКВАНИЯТА И КРИТЕРИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА СТОПАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, МИНИСТЕРСТВАТА И ВЕДОМСТВАТА В ЦЕЛЕВИЯ КОНКУРС ЗА
КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ ЗА 1986 Г.*
София, преди 1 август 1985 г.

УКАЗАНИЯ
за реда, изискванията и критериите за участие на стопанските организации, министерствата и
ведомствата в целевия конкурс за капитални вложения за 1986 година
Основна задача при провеждането на конкурса за капиталните вложения за 1986 г. е да се
създадат условия за ускорено внедряване на постиженията на науката и техниката на база на понататъшно приложение на икономическия подход в народното стопанство чрез усъвършенствуване на планирането на всички равнища и дейността на звената в икономиката като саморегулиращи се системи.
За тази цел и в съответствие с чл. 27 а от Правилника за икономическия механизъм уточняването на плана и конкурса за капиталните вложения за 1986 г. да се проведат при спазването на
следните основни принципи:
Първо. Уточнението на плана и провеждането на конкурса за капитални вложения за 1986
година да се извършат в рамките на определените лимити общо за страната за производствената и
непроизводствената сфера и по отрасли, независимо от ведомствената принадлежност на организациите – инвеститори.
Второ. Изпълнението на обектите – преходни и новозапочващи, задължително да се осигурява в рамките на нормите за времетраене на строителството или в конкретно определени с правителствени решения срокове.
Трето. Конкурсът за капитални вложения за 1986 г. да се проведе само за новозапочващи
обекти, отделно за производствената и за непроизводствената сфера.
Четвърто. Уточняването на плана и провеждането на конкурса за капитални вложения за
1986 г. да се извърши при спазване на основните баланси от държавния план.
Пето. Едновременно с уточняването на годишните задачи за 1986 г. и с провеждането на
конкурса да се извърши и финансово обвързване на плана за капиталните вложения.
За реализирането на тези принципи уточняването на плана и провеждането на конкурса за
капитални вложения за 1986 г. да се извършат в следната последователност:
1. Организациите-инвеститори разработват предложения за годишните задачи за 1986 г. на
преходните и новозапочващи обекти в съответствие с изброените по-горе принципи. Документите, обосноваващи предложенията, основните изисквания към тях и вносителите са посочени в приложение № 1.
Изготвените от организациите – инвеститори предложения се обсъждат в съответните отраслови министерства и други ведомства, съобразно посочените в приложението срокове.
2. Под ръководството на Държавния комитет за планиране, функционалните министерства
и ведомства, в срок до 13.09.1985 година уточняват годишните задачи на преходните обекти, а така също на новозапочващите обекти с национално и особено важно значение и лимитите за конкурсите за капиталните вложения в производствената и в непроизводствената сфера, както и лимита за изграждане на малки и средни предприятия по реда на Постановление № 33 на Министерския
съвет от 1984 година. Министерството на финансите, съвместно с Българската народна банка и
Държавният комитет за планиране в същия срок уточняват източниците за финансиране в рамките на установените лимити за съответните групи обекти.
3. Българската народна банка, съвместно с другите функционални министерства и ведомства, организира конкурса за капитални вложения за 1986 г. за новозапочващи обекти в производствената сфера, в срок от 16.09.1986 г. до 30.09.1986 г., като в периода преди това с участие на окръжните банки извърши необходимата подготвителна работа. На конкурса да се допускат предло-
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жения за обекти за производство на висококачествена продукция с висока икономическа ефективност и осигурена реализация, особено по второ направление, и най-ефективно използуване на
енергоносителите, дефицитните и вносни материали и наличните трудови ресурси. За обектите по
националните целеви програми и по други конкретни правителствени решения предложенията да
бъдат в рамките на предвидените в решенията ресурси и срокове.
Не се допускат за участие в конкурса предложения за новозапочващи обекти, за които не са
утвърдени и представени на строителната организация и на финансиращата банка ТИД за РПП,
проектосметни документации и работни чертежи най-малко за първата година на строителството,
както и предложения, които не са финансово обвързани, включително и със съответни валутни ресурси.
4. Предложенията за новозапочващи обекти в производствената сфера да се оценяват и класират по следните критерии:
– срок за откупуване на еднократните разходи (капитални вложения, прираст на оборотни
средства и налични производствени фондове);
– рентабилност, изчислена на база печалба на 100 лв. производствени фондове;
– натурална и обществена производителност на труда;
– експортна рентабилност и ефективност на износа по направления на база себестойност и
цени (представят се по поверителен път);
– капиталоемкост, материалоемкост и енергоемкост на продукцията;
– равнище на технологията и организацията на производството;
– равнище на качеството на продукцията;
– относителен дял на архитектурно-строителните работи в сметната стойност на обекта;
– финансова състоятелност на стопанската организация, възможност за самофинансиране
на капиталните вложения и за своевременно погасяване на кредитите;
– степен на използуване на наличните производствени мощности и на достигане на проектните технико-икономически показатели;
– степен на достигане на нормите за времетраене на строителството на преходните обекти.
5. Министерството на финансите, съвместно с останалите функционални министерства и
ведомства, организира конкурса за капитални вложения за 1985 г. за новозапочващи обекти в непроизводствената сфера, в срок от 16.09.1985 г. до 30.09.1985 г. С предлаганите за участие в конкурса обекти да се осигурява по-пълно задоволяване на културните, здравните, социално-битовите, жилищните и други потребности на трудещите се. Предложенията да се обосновават и със съответни норми и достигната степен на задоволеност на потребностите.
6. Българската индустриална стопанска асоциация организира конкурси за изграждане на
малки и средни предприятия през 1986 г. по реда на Постановление № 33 на Министерския съвет
от 1984 г.
7. В съответствие с разпределението на задачите и сроковете за тяхното изпълнение ръководителите на министерствата, ведомствата и организациите-инвеститори, определят състава на
специализираните експертни съвети за разглеждане и оценяване на предложенията и конкретните
план-графици. За подпомагане на експертните съвети да се създават работни групи, в чийто състав да се включват изтъкнати специалисти от министерствата, ведомствата, стопанските и научни
организации.
8. Резултатите от конкурса се внасят от Българската народна банка и от Министерството
на финансите в Националната планова комисия в срок до 5 октомври 1985 г.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА:
ДЪРЖАВЕН КОМИТЕТ ЗА ПЛАНИРАНЕ:
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ:
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ:
БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ:
ЦДА, ф. 132, оп. 33, а.е. 14, л. 118–120, 122–127. Оригинал. Машинопис.
* Указанията са приети от УС на БНБ с Протокол № 11 от 1 август 1985 г.
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№ 346
СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ ОТ ОБСЪЖДАНЕТО В ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП НА
РАЗРАБОТЕНИТЕ ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ПАРТИЯТА ТОДОР ЖИВКОВ
„ОСНОВНИ НАСОКИ И ЗАДАЧИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ФЕВРУАРСКИЯ
ПЛЕНУМ НА ЦК НА БКП ОТ 1985 Г.“
София, 7 януари 1986 г.

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ*
на съвместното заседание на Политбюро на ЦК на БКП и
Комисията по подготовката на цялостното предложение за
изпълнение на задачите, поставени на Февруарския пленум
на ЦК на БКП
7 януари 1986 г. – резиденция „Витоша“
(9,00 часа)
ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
Председателят Тодор Живков:
Другари, аз искам да се възползувам от традицията и да ми дадете възможност да направя
встъпително слово преди да започне дискусията. Другарят Горан Горанов ще прочете встъпителното слово.
(Встъпителното слово се прилага отделно от протокола.)
Председателят Тодор Живков:
Другари, това беше краткото встъпително слово. Сега можем да започнем дискусията.
Всичко трябва да се направи на пух и прах тук, ако трябва. Тук на никого няма да падне пагонът,
тъй като тук са работили много хора. Вие сами разбирате, някои въпроси аз съм развивал, в обобщаването на резултатите са работили много хора. Така че на никого няма да падне пагонът, ако
ние подходим съвършено критично и отговорно.
[...]
ТОДОР ЖИВКОВ:
Това, което е в Правец, е направено точно така. То трябва да се развие.
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:
Като вземем елементарния пример на една машина с цифрово-програмно управление и
стигнем до това, за което Вие говорите в записката, другарю Живков, за гъвкавите производствени системи и следващия по-висшия етап – компютъризираните, интегрирани производствени системи, навсякъде постепенно и колкото по-нагоре отиваме, в по-голяма степен нараства участието
на нематериалния компонент в крайната стойност на стоката.
Фактически всяко технологическо знание, всеки опит е продаваем, ако той е добър. От това трябва да изхождаме при формиране на един нов сектор на услугите в нашата страна, защото
всичко, което сме направили добре, е национален капитал и той може да се мултиплицира на пазара, може да се продава вътре в страната и вън от нея. Затова би трябвало да се стремим към такова състояние, при което всеки, който притежава технологически опит, независимо от това каква е
неговата традиционна, основна дейност, производствена, обществена, културна или друга – да може да предлага на пазара услуги от такъв характер – технологически, системен и инженерингов характер, независимо дали е предприятие, университет, институт, АПК или друга някаква формация.
Следващият въпрос, който заслужава внимание, е въпросът за улесняване преливането на
ресурси в рамките на икономиката. Другарят Дойнов много уместно, според мен, говорейки за съ-
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ветите, засегна този аспект за подвижността на ресурсите, за необходимостта от разчупване на ведомствените бариери, ако искаме структурата да се усъвършенствува. И ако се вгледаме в нашия
собствен национален опит в миналото, ще видим, че България е успяла в такава голяма степен не
само защото имаше правилна политика, имаше редица други фактори – социалистическо разделение на труда и т.н., но защото нейните ресурси бяха по-малко обвързани, макар че бяха по-малко
в абсолютно изражение, отколкото ресурсите на другите страни. Затова именно благодарение на
една много правилна и далновидна политика, маневрирайки с тези относително подвижни ресурси,
България успя да извърши това, което извърши.
Сега обаче ние ставаме зряла икономика и при нас, както при другите страни, се забелязват
склеротични явления в това отношение. Нашите ресурси стават по-малко подвижни и по-обвързани, по-ангажирани в една инвестиционна инерция, инерция научна, производствена и т.н. Затова
много важно е, за да се осъществи тази стратегия, за която става дума, да се търсят и намерят форми за подвижност на ресурсите, особено на финансовите ресурси. Тук банковата система има да
играе голяма роля, но ако действително действува като оптимизатор на икономиката. Защото сега,
другарю Живков, банките действуват външно като банки, но тяхната гаранция си е пак държавната. Банката трябва да носи пълна отговорност за своите оценки. Ако тя не носи отговорност за
своите оценки, тя не е банка.
Аз ще Ви приведа пример с валутните кредити. Когато банката дава кредит, много често
върху нея се оказва натиск – това не е секрет, навярно всеки от нас е допускал такива грехове. Когато се оказва, че преценката на този, който е натиснал, е била неправилна, тогава какво прави
банката? Банката взима парите от редовните държавни постъпления. Излиза така, че не държавата е висшата инстанция, а банката. Първо тя си прибира парите, вместо да носи отговорност за
грешката си. Взима парите от държавата, пред нея тя винаги е изрядна, а държавата е тази, която
трябва да търси начин да обвърже липсващите средства. Това не е само тази година. Тази година
това е по-явно.
Във връзка с това, струва ми се, другарю Живков, че заслужава особено внимание и въпросът за съотношението между собственото финансиране, банковото и бюджетното, но да оставим
настрана бюджетното финансиране в дейността на стопанската организация. Вие правилно изтъквате, че има своеобразна диференциална рента. Тогава, когато държавата подпомага стопанската
организация, тя има право да є вземе повече от нейния икономически ефект. Но има много случаи,
когато този повишен икономически ефект е плод на дейността на стопанската организация и особено на тези стопански организации, които са носители на техническия прогрес в нашата икономика. Получава се така, че ние наказваме именно тях. Нашата сегашна система на данъчно облагане – аз тук съм съгласен с др. Дойнов, е такава, че ние изземваме изцяло тези ресурси и след това
ги караме с шапката да вървят да молят за снизхождение от страна на банката. Аз лично считам, че
това не е правилно, че трябва да разграничим едното от другото, диференциалната рента, както я
нарекохте, и собствените акумулирани средства на стопанската организация. И там, където става
дума за приоритетни структурни направления, не само да не изземваме, а да насърчаваме чрез оставяне на собствените средства ускорения растеж на тези организации.
И още един аспект на структурната политика – това е съдбата на остаряващите промишлености и отрасли в нашата страна. На Запад сега се появиха едни термини – предлагам да не ги използуваме, но те са доста романтични, литературни. Те говорят за индустрия на изгрева и индустрия на залеза. И ние имаме вече свои индустрии на залеза в България.
ТОДОР ЖИВКОВ:
Това, което се говори, че ремонтът е по-скъп, отколкото да го купиш, е потресаващо.
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:
Другарю Живков, ако ние не се справим с този проблем, ние, имайки много правилна технологическа стратегия, можем да се окажем в състояние на финансова парализа. Днес на др. Белчев основната част от ресурсите отиват за поддържане на това, което тегли надолу икономиката, а
не за това, което би я тласнало нагоре. Това е вече елемент и на външноикономическа стратегия.
Трябва да пристъпим на практика към изнасяне на тази индустрия, дотолкова, доколкото имаме
интерес от тях.
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Разбира се, трябва да се подчертае и още един аспект, че тези индустрии са не по-малък, а
даже по-голям източник на трудови ресурси за бъдещата икономика на България от селото през
50-те и 60-те години.
За да се справим с това преструктуриране, очевидно вече не може стихийно да поемем тази армия от хора в икономиката. Нужна е система за адаптация към структурните промени. Би
трябвало Комитетът по труда и социалното дело, заедно с Профсъюзите и Д[ържавния] К[омитет
за] Н[аучно-] Т[ехнически] П[рогрес] да разработят този аспект. Трябва да се роди социалистически модел на адаптация към научно-техническата революция.
Вторият проблем, на който бих искал да се спра, е проблемът технологии – пазар. Струва
ми се, че по-дебело трябва да се подчертае диалектичната връзка, която съществува днес между
технологиите и пазара, и особено международния пазар. Технологичните изменения оказват едно
изключително дълбоко и бързо въздействие върху днешния международен пазар. Преди всичко то
се изразява в увеличаване на търговията с технологии и високотехнологични продукти, с които сега по света търгуват 10 държави. Това е бъдещето на световната търговия. Но най-тревожното,
другарю Живков, е това, че на световния пазар сега с новите продукти търгуват 10 държави. Социализмът там почти не присъствува. Купувачите са повече от 100. Продавачите са само 10 и от
тези 10, 5 осъществяват най-малко 90% от целия стокообмен, износ на такива продукти.
[...]
* Стенограмата не е прегледана от другарите, участвували в обсъждането.

ЦДА, ф. 1Б, оп. 68, а.е. 1266а, л. 2, 175–179. Оригинал. Машинопис.

№ 347
ПИСМО ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДО МИНИСТЕРСТВАТА, ДРУГИТЕ
ВЕДОМСТВА И ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ КОМИТЕТИ НА ОКРЪЖНИТЕ НАРОДНИ
СЪВЕТИ С УКАЗАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА
НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ПЛАНОВИ ЗАДАЧИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОСНОВНИ ВИДОВЕ СТОКИ ЗА 1985 Г.
София, 7 февруари 1986 г.
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
№ 04.20-1
07.02.1986 г.
СОФИЯ
ДО
МИНИСТЕРСТВАТА,
ДРУГИТЕ ВЕДОМСТВА И
ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ КОМИТЕТИ НА
ОКРЪЖНИТЕ НАРОДНИ СЪВЕТИ
Във връзка с постъпилите в Министерския съвет предложения за оневиняване, по изключение за 1985 г., на ръководните кадри и специалистите за неизпълнение на държавни планови задачи за производство и реализация на продукция в натурално изражение, поради неблагоприятните
природно-климатични условия и затрудненията в електроснабдяването, съобщаваме Ви да се спазва следното:
1. Министрите, ръководителите на другите ведомства и председателите на изпълнителните
комитети на окръжните народни съвети с участието на председателите на централните комитети
на съответните профсъюзи да разгледат конкретните случаи и да направят оценка на неизпълнението на държавните планови задачи за производство и реализация на основни видове натури за
1985 г. Въз основа на анализа и оценката:
а) в съответствие с т. 1 на чл. 2 от Постановление № 24 на Министерския съвет от 1985 г.
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(ДВ, бр. 40 от 1985 г.) да определят персонални награди на ръководни кадри и специалисти от министерствата, другите ведомства, изпълнителните комитети на окръжните народни съвети, предприятията и другите стопански организации за изпълнение и преизпълнение на особено важни натури;
б) да освобождават частично или изцяло от предвидените в т. 2 на чл. 2 на Постановление
№ 47 на Министерския съвет от 1985 г., и в ал. 2 на чл. 196 от Правилника за икономическия механизъм санкции за неизпълнение на държавните планови задачи за производство и реализация на
продукцията в натурално изражение, включително пуска на особено важни обекти и жилища, съответните ръководни кадри и специалистите от стопанските организации, изпълнителните комитети на окръжните народни съвети и централните управления на министерствата. По същия ред да
се постъпи от стопанските съвети на стопанските организации спрямо ръководните кадри и специалистите на включените в тях предприятия.
Решенията за освобождаване частично или изцяло от санкции да се представят в съответните банки.
2. При разглеждането на конкретните случаи и извършването на оценката следва да се взема предвид: степента на задоволяване потребностите на потребителите от съответните натури;
комплексното изпълнение на плановите показатели; изпълнението на задачите за износ към Съветския съюз и другите социалистически страни, както и на утвърденото валутно салдо; степента на
неизпълнение поради откази на потребителите, трудностите за своевременното въвеждане на
мощностите и прекъсването на електроснабдяването.
3. Освобождаването от санкции на ръководните кадри и специалисти за неизпълнение на
държавните планови задачи за производство и реализация на продукция в натурално изражение не
освобождава предприятията и другите стопански организации от отговорностите по Наредбата за
договорите между социалистическите организации за неизпълнение на договорните задължения.
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: Ив. Шпатов
ЦДА, ф. 136, оп. 79, а.е. 370, л. 46–47. Оригинал. Машинопис.

№ 348
ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ БЕЛЧО БЕЛЧЕВ, МИНИСТЪРА НА
ТЪРГОВИЯТА ХРИСТО ХРИСТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ И
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА ПЛАНОВА КОМИСИЯ ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА СТОПАНСКОТО
ОБЕДИНЕНИЕ „МЕТАЛХИМ“ С ПРЕДЛОЖЕНИ МЕРКИ ЗА НЕГОВОТО СТАБИЛИЗИРАНЕ*
София, 9 март 1987 г.
Поверително
Екз. № 1
ДО
ЧЛЕНА НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ДР. ГЕОРГИ АТАНАСОВ

ДОКЛАД
от БЕЛЧО БЕЛЧЕВ
ХРИСТО ХРИСТОВ

–
–

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
МИНИСТЪР НА ТЪРГОВИЯТА

3. Кредитна дейност
ВАСИЛ КОЛАРОВ
ген.полк. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Б Н Б
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДПК

ОТНОСНО: Финансовото състояние на СО „Металхим“ и мерки за неговото укрепване
ДРУГАРЮ АТАНАСОВ,
Стопанското обединение „Металхим“ е крупна организация с голямо значение за икономиката на страната. Тя е специализирана в производството на въоръжение, боеприпаси, бойна техника и други имущества за задоволяване потребностите на нашите и въоръжените сили от другите
страни-членки на Варшавския договор по получената специализация по КОП-СИВ и за износ на
въоръжение в някои приятелски развиващи се страни.
През Осмата петилетка обединението е изнесло продукция по второ направление в размер
на 2 млрд. и 276 млн. лева с висока ефективност, където един долар е откупен средно с 0,64 лева.
Обемът на стоковата продукция е нараснал два пъти, печалбата три пъти, чистата продукция 2,6
пъти, обществената производителност на труда е нараствала годишно 7,2 на сто, а средната работна заплата с 3,2 на сто. При тези темпове на развитие обединението разполага с голяма материално-производствена база, оборотни средства и значителни трудови ресурси, както е посочено в
справка № 1. Основните му фондове в края на 1986 г. възлизат на 2 млрд. и 368 млн. лева, а оборотните средства на 1 млрд. и 193 млн. лева.
Обемът на специалната продукция средно за изтеклата Осма петилетка заема 70,5 на сто
спрямо общия обем на произведената от обединението продукция и около 65,0 на сто от произведената специална продукция в страната.
В края на Осмата петилетка и през 1986 г. относителният дял на специалната продукция в
системата на СО „Металхим“ е увеличен и достигна 74,2 на сто от общия обем на произведената
продукция. Най-висок относителен дял от специалната продукция заемат бронетанковата техника,
противотанковите гранати, управляемите и неуправляеми реактивни снаряди, стрелково въоръжение, боеприпаси и други (справка № 2).
Гражданската продукция е 25,8 на сто от общия обем на продукцията. Обединението произвежда граждански изделия с национално значение като: лагери, селскостопанска техника, текстилно машиностроене, металообработващи машини и агрегати и други. През Деветата петилетка
се предвижда по-нататъшно разширение на гражданските производства.
Съотношението между специалната и гражданската продукция е различно в отделните комбинати. Например относителният дял на специалната продукция в МК „9-ти май“ – Червен бряг е 98 на
сто, МК „ВМЗ“ – Сопот – 87,0 на сто, МК „Аврам Стоянов“ – Михайловград – 83,0 на сто, МК „Дунарит“ – Русе – 80,5 на сто и МК „Точно машиностроене“ – Габрово – 74,0 а сто, но в МК „Текстилно машиностроене“ – Габрово е 10 на сто, в Комбината за трактори – Карлово – 49 на сто.
За осъществяване на тази голяма и разнообразна стопанска дейност обединението е изградило организационно-производствена структура, която обхваща 14 комбината с 58 производствени предприятия и 108 цеха, разположени на 230 площадки в 105 селищни системи, на територията на 26 окръга.
В състава на обединението са включени три АПК и четири клонови стопанства общо със
725 333 дка стопанисвана земя, в това число 372 805 дка обработваема. Това са предимно икономически слаби АПК. Целта на тяхното включване е била интеграция между заводите и селскостопанските предприятия в използуването на трудовите ресурси, а така също и за оказване на икономическа помощ на стопанствата.
Главното внимание в дейността на ръководството на СО „Металхим“ през Осмата петилетка бе насочено към осигуряване на условия за по-пълно използуване на съществуващия научнотехнически и кадрови потенциал на обединението с цел по-пълно удовлетворяване потребностите
на отбраната и сигурността на страната с ново въоръжение, бойна и оперативна техника.
В съответствие с утвърдения петгодишен план за научно-техническия прогрес на специалното производство за нуждите на отбраната и сигурността на страната и за износ са разработени
и внедрени 82 нови изделия, в т.ч. 31 на национално равнище, от които 21 по лицензна документация.
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През същия период са внедрени 150 изделия с гражданско предназначение.
С внедрените основни технологии: роторни линии за производство на 7,62 мм патрони,
технология за производство на твърдосплавни прахове и смеси, лазерна технология за рязане и заваряване на стомани, технологии за производство на опаковки с намалено съдържание на дървесина, автоматично дозиране на барути и други, както и системи за комплексна автоматизация на инженерния труд и на някои автоматизирани системи в производството, с които в значителна степен
се повиши техническото и технологическото равнище на специалното производство.
По данни на ДКИТ и обединението от внедряването на новите технологии и техника е реализиран общ икономически ефект в размер на 106 млн. лева за цялата петилетка. Относителната
икономия в числеността на персонала е 4800 работника, на 6000 работника е облекчен труда. Като резултат от внедряването на различни научно-технически постижения за Осмата петилетка е
реализирана икономия от материали, горива, суровини и енергия в размер на 35 млн. лева.
Относителният дял на обема стокова продукция от внедрените нови изделия спрямо общия
обем за Осмата петилетка е 21,6 на сто. Значителна част от новоусвоените изделия като: ЗУРС
„Стрела 2М“, бронетанкова техника, различни видове боеприпаси дадоха възможност да се разшири износа по I-во и II-ро направление.
През годините на Осмата петилетка с развойна дейност и внедряване са били заети 8 на сто
от общата численост на персонала. В напредналите страни и фирми в подобни отрасли този процент достига 12 до 15 на сто.
За преодоляване на това изоставане и в изпълнение изискванията на Февруарския пленум
на ЦК на БКП се пристъпи през последните години на Осмата петилетка към създаване на научноизследователски и проекто-конструкторски институти с основна тематика, отговаряща на производствената дейност на комбинатите, към които са изградени. Новите институти на брой 19 са все
още в процес на организиране, изграждане на материалната база, осигуряване с кадри и набиране
на опит на база усвоените съветски лицензни изделия.
През 1986 г. са налице първите резултати от дейността на тези институти. В института към
комбината „ВМЗ“ – Сопот се модернизираха противотанкови гранати ПГ-7 ВН, ПГ-9 ВН и ПГ-15
ВН, за които се изискваше лицензна такса от СССР в размер на 69 млн. вал. лева. Първата от тези гранати е внедрена в редовно производство и се очаква значителен износ по II-ро направление.
Аналогични са разработките на санитарно-евакуационна машина „Санитар-Е“ в Комбината за
трактори – Карлово, 82 мм миномети в МК „Аврам Стоянов“ – Михайловград, противотанковия
самоходен комплекс „Арчар“ и машина за химическо разузнаване в комбинат „9-ти май“ – Червен
бряг.
В институтите на СО „Металхим“ се извършва и цялостната проектантска дейност по реконструкцията, модернизацията и новото строителство на обекти.
Какво е финансовото състояние на обединението в края на Осмата и началото на Деветата
петилетка.
Анализът показва, че СО „Металхим“ започва да изпада в тежко финансово състояние от
1985 г. насам. То се изразява в следното:
ПЪРВО: През последните години задлъжнялостта на обединението по кредити за капитални вложения към банките значително нараства. В края на годината този дълг възлиза на 1 млрд. и
234 млн. лева, в това число към БСИ „Минералбанк“ – 479 млн. лева. От него подлежат на погашение през 1987 г. – 645 млн. лева, от които 518 млн. са отсрочени от минали години.
ВТОРО: Анализът на паричните ресурси за 1987 г. показва, че обединението е в невъзможност да погаси кредитите в БНБ с настъпил падеж и едновременно да осъществява по-нататъшно
развитие на материалната база. В случай, че се предвиди през 1987 г. да се погасят кредити с настъпил срок за връщане, то по план-сметката за фонд „РТУ“ се явява недостиг на собствени средства в размер на 645 млн. лева. По разчети на обединението недостигът на средства се очертава
през цялата Девета петилетка: 1988 г. – 142 млн. лева, 1989 г. – 130 млн. лева, 1990 г. – 35 млн. лева. През 1985 г. такъв недостиг е допуснат в размер на 27 млн. лева, а през 1986 г. е приключило
с 3 млн. лева. Всички тези разчети са направени без МК „Тежко машиностроене“ – Радомир, който беше в състава на обединението през 1986 г.
ТРЕТО: Не са благоприятни резултатите и по отношение използуването на оборотните
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средства. Свръхнормативните запаси в края на 1986 г. са допуснати в размер на 62 млн. лева, от
които 37 млн. лева са суровини и материали. За тях са заплатени допълнително лихви към БНБ в
размер на 17 млн. лева. Трябва да се отбележи, че през всичките години на Осмата петилетка са
допускани свръхнормативни запаси и то в голям размер, което допълнително утежнява финансовото състояние на организацията.
Основната причина за лошото финансово състояние на обединението е, че темпът на увеличаване на производствените фондове и то главно на основните производствени фондове през
Осмата петилетка и през 1986 г. изпреварва темпа на увеличаване на стоковата и чистата продукция, темпа на нарастване на печалбата от всички дейности, видно от следните данни:
1981 г.
1986 г.
1. Темп на нарастване в % на:
– производствени фондове
233,83
В това число:
– на основните производствени фондове
244,46
– стокова продукция
199,85
– чиста продукция
187,52
2. На 100 лв. производствени фондове:
– стокова продукция
80,57
68,86
– чиста продукция
30,30
24,30
– печалба
14,17
11,82
При това фондовете нарастват, а печалбата през последните години спада. Например: реализираната печалба през 1984 г. е 448 млн. лева, 1985 г. – 418 млн. лева, а 1986 г. – 421 млн. лева. Това намаление спрямо 1984 г. е преди всичко в печалбата от износа – от 315 млн. лева спада
на 260 млн. лева през 1986 г.
На какво се дължи това състояние в ефективността на производствените фондове?
На първо място: Осмата петилетка и 1986 г. се характеризират за СО „Металхим“ с голяма динамика на инвестиционния процес и в същото време с недостатъчно натоварване на някои
мощности.
През изтеклите 6 години са усвоени планови и извънпланови капитални вложения за 1
млрд. и 530 млн. лева и са въведени основни фондове за 1 млрд. и 372 млн. лева, посочено по години в справка-приложение № 1.
От всичко усвоените през този период капитални вложения 1 млрд. и 67 млн. лева са лимитирани с държавния план и 463 млн. лева са финансирани чрез извънпланови кредити за високоефективни обекти и технологии, малки и средни предприятия и други.
С инвестираните средства през периода са построени и разширени мощностите за стрелково и артилерийско оръжие, за стрелкови и артилерийски боеприпаси, за бронетанкова техника, изстрели за изделие „Гвоздика“, за оптически прибори, танкови акумулатори, за някои материали и
комплектоващи изделия като: тротил, хексоген, барути, гилзи и т.н.
За изпълнение на приетата допълнителна програма се е наложило да се излезе извън основните производствени площадки в други райони, в които има свободна работна сила. За периода
1981–1985 г. за губещи и нискорентабилни предприятия и цехове обединението е изплатило вътрешни дотации в размер на около 187 млн. лева. През същия период са проведени значителни мероприятия по обезопасяването на специалното производство, като изграждането на нови складови
бази, снаражателни цехове, сигнални инсталации и други, построени в изпълнение на 23-то Разпореждане на Министерския съвет от 1979 г. Тези мощности не носят пряк ефект и заемат 5,82 на
сто от общия обем на капиталните вложения. Най-голям дял от разходите са извършени за доставка на машини и съоръжения, свързани с модернизацията, реконструкцията и повишаване техническото и технологическото равнище на специалната промишленост – 889 млн. лева или 58 на сто
от общия лимит за капитални вложения. От тях за машини по II-ро направление са изразходвани
около 310 млн. лева.
Само за машини по централна доставка през периода са усвоени общо 384 млн. лева, което представлява над 20 на сто от общите разходи.
Строително-монтажните работи възлизат на 557 млн. лева и представляват 35 на сто от
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обема на капиталните вложения.
Както е известно, СО „Металхим“ развива мощности и за редица граждански производства, като търкалящи лагери, трактори и друга селскостопанска техника, металорежещи машини,
промишлени взривни вещества, твърдосплавни инструменти, текстилни машини, медицинска техника и други, за която дейност през периода са инвестирани 240 млн. лева. За жилищно и друго
социално-битово строителство са инвестирани 100 млн. лева.
Това увеличение на мощностите, структурата и направлението на капиталните вложения не
можаха да осигурят по-висока ефективност на допълнителните вложения с оглед да не спада фондоотдаването, поради следните причини:
– Използуването на режимното време на основното оборудване средно за обединението е
около 75 на сто, а за отделни машини е около 50 и под 50 на сто. Най-ниско е използуването на режимното време на машините в Комбината за трактори – Карлово, МК „Гаврил Генов“ – Враца –
под 70 на сто. Под 50 на сто се използуват мощностите в Стоманолеярния завод – гр. Раковски и
Химическия завод в гр. Смядово. Не е добро използуването на машините в завод „Метал-маяк“ –
Толбухин, завод „Н. Дуков“ – Елхово и други. Тези заводи бяха предадени към обединението през
годините на Осмата петилетка с големи задължения към банката по кредити за капитални вложения и със значителна част незавършени подобекти. Въпреки че допълнително са инвестирани
средства за тяхното преустройство за нуждите на специалното производство, ефективността от
производствените фондове е много ниска. Например, в Химическия завод – гр. Смядово при изградени основни производствени фондове за 91 млн. лева се произвежда продукция за 10 млн. лева или фондоотдаването е 11 лева на 100 лева производствени фондове при средно за обединението над 80 лева на база основни производствени фондове. Подобно е положението и в цеховете и
предприятията, разкрити в селищните системи. Така например заводът в гр. Петрич произвежда
стокова продукция на 100 лева основни производствени фондове 16.2 лева, в завода в с. Върбаново – 12,4 лева, завода в гр. Айтос – 14,0 лева, завода в гр. Ямбол – 23,3 лева. Подобно е положението и в много други заводи и цехове, намиращи се извън основните производствени площадки
на комбинатите.
Незадоволително е използуването на отделните видове машини: МК „ВМЗ“ – Сопот –
стругове с ЦПУ – 26 бр. – 53 на сто, ОЕ – Панагюрище – центърмашини – 37 бр. на 57 на сто, МК
„Дунарит“ – Русе, фрези – универсални – 17 броя на 52,94 на сто и много други.
Коефициентът на сменност на мощностите бележи незначителна тенденция на нарастване.
Най-висок е коефициентът на използуване на машините в МК „ВМЗ“, МК „Дунарит“, МК „Ав.
Стоянов“, МК „9-ти май“, където коефициентът на сменност е над 1,80, а най-лошо в Комбината
за трактори и МК „Г. Генов“ под 1,70.
– Незавършеното строителство през 1981 г. е възлизало на 94 млн. лева и представлява 56
на сто спрямо обема на инвестираните през същата година капитални вложения. В края на 1986 г.
незавършеното строителство нараства на 249 млн. лева и достига 86 а сто от обема на капиталните вложения за годината. Увеличението на незавършеното строителство идва главно от предадени
към СО „Металхим“ строящи се обекти, като: МК „Метал-маяк“ – Толбухин, завод „Н. Дуков“ –
Елхово, завод „Хан Тервел“ – гр. Тервел и други. Значително завишение на незавършеното строителство има и в изграждането на новите снаражателни мощности – с. Иганово в района на гр.
Сливен, складовите и монтажни бази, свързани с обезопасяването на производството и други.
На второ място – недостатъчни са мерките за използуването на материалните и трудови ресурси.
– Не е осигурено ефективно използуване на оборотните средства. Размерът на нормируемите оборотни средства е увеличен от 536 млн. лева през 1981 г. на 1 млрд. и 142 млн. лева през
1986 г. или 213 на сто, а обемът на продукцията за същия период е нараснал на 199 на сто. Обръщаемостта на оборотните средства е забавена – от 153,06 дни през 1981 г. на 174,5 дни през
1986 г. или с 21,44 дни. Причината е в значителното натрупване на свръхнормативни запаси, видно от данните по приложение № 1. Основните причини за свръхнормативните запаси са несвоевременното усвояване на новите изделия и авансови доставки на възли и детайли, поради спиране
производството им в СССР.
– Себестойността на 100 лева стокова продукция от 93,03 през 1981 г. е спаднала на 92,21
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лева през 1985 г. или 0,82 пункта снижение, което не е голямо постижение. Независимо от това в
отделни комбинати е отчетено завишение на себестойността в 1985 г. спрямо 1981 г. като: МК
„Дунарит“ – Русе – 7,63 лева, МК „Енчо Стайков“ – Лясковец – 6,03 лева, МК „9-ти май“ – Ч.
бряг – 1,92 лева и други.
Материалните разходи на 100 лева стокова продукция от 73,01 лева в 1981 г. са снижени на
72,33 лева през 1985 г. или с 0,68 пункта, с което не са постигнати приетите с Октомврийското съвещание от 1981 г. критерии за снижение на материалните разходи. Причините за това са: завишение цените на някои материали и комплектовки от внос, реализиран наднормативен брак, завишение себестойността на някои кооперирани доставки в системата на СО „Металхим“ и други.
Единичната себестойност на изделия като: 120 мм АСУ „Гвоздика“ е намалена с 5591 лева,
ЗУРС „Стрела 2М“ с 265 лв., 7,62 мм ПК – с 225 лева и други. Значително е обаче завишението на
разходите на 7,62 мм АК – 64 лева, РПГ – 58 лева, 152 мм ОФ изстрели – 36 лева, изстрели от различни видове от 1 до 6 лева на брой, танкови акумулатори – средно с 12 лева, трактори МТЗ-80 с
1715 лева, трактори Т-54 – 866 лева и други.
– Числеността на персонала е нараснала от 77 858 човека в 1981 г. на 117 833 човека в
1986 г. или със 152,95 на сто.
Средната изработка на 1 лице от персонала на база стокова продукция е нараснала със
средногодишен темп 6,75 на сто, но ежегодно обединението е работило над лимита с по 4000 –
5000 човека. Използуването на работното време на работниците през отделните години на петилетката бележи тенденция на незначително подобрение. За 1985 г. в сравнение с 1984 г. в СО „Металхим“ отработените човекодни са с 5 дни повече. Значителен е общият оборот на движението на
персонала. За 1985 г. оборотът на приетите е 24,3 на сто, а на напусналите е 20 на сто, което не би
трябвало да се допуска в специалното производство.
– Известно влияние върху ефективността на производствените фондове и за по-доброто използуване на трудовите ресурси оказва и голямата разпръснатост на производството, организирането на малки звена в много селища, където трудно се внедрява съвременна техника и организация
на производството. Така например заводът в гр. Айтос, където работят 183 души, произвежда годишно по 1962 лева стокова продукция на 1 лице, заводът в гр. Кюстендил по 2256 лева, заводът
за електроапаратура в гр. Попово по 3855 лева. Подобно е положението и в други заводи и цехове в различните селищни системи, където фондоотдаването на 100 лева производствени фондове е
далеч под средното за обединението равнище.
На трето място – през последните години чувствително намаля ефективността и печалбата
от външнотърговската дейност. Така например през 1983 г. от тази дейност е реализирана печалба в размер на 315 млн. лева, а през 1985 г. 250 млн. лева и през 1986 г. 260 млн. лева. Това намаление на печалбата се отрази върху финансовото състояние на обединението, тъй като около 65 на
сто от общата печалба се реализира от външнотърговска дейност. Що се отнася до печалбата от
вътрешната дейност, тя се увеличава спрямо първите години на Осмата петилетка. Например през
1984 г. тя е била 127 млн. лева, а през 1985 г. 168 млн. лева и през 1986 г. 154 млн. лева. Но това
увеличение на печалбата от вътрешна дейност не бе достатъчно да компенсира изцяло намалението на резултата от износа.
Намалението на печалбата от износа е допуснато главно по второ направление, преди всичко поради спадането на експортите цени през 1985 – 1986 г. (справка – приложение № 3).
За периода от 1979 г. до 1984 г. включително, валутните цени по износа на почти всички
изделия показват тенденция към повишение. Това потвърждава, че през този период успешно е използувана конюнктурата на международните пазари и най-вече платежоспособността на купувачите на нашето специално имущество. Освен това, през този период за част от основните изделия,
посочени в справка № 3, обединението е единствен износител на тези пазари. През този период
преобладаващият обем от износа на СО „Металхим“ е реализиран в брой (1981 г. – 86,60 на сто,
1982 г. – 83,64 на сто, 1983 г. – 78,48 на сто, 1984 г. – 60,73 на сто, 1985 г. – 39,54 на сто и
1986 г. – 39,40 на сто, видно от справка – приложение № 4). В края на 1983 г. основните купувачи на нашето специално имущество започнаха да поставят искания за реализиране на износа по
условията на държавен или фирмен кредит. В голяма степен това е и резултат на установяване и
значително намаляване на цените по реализацията на нефта, което в голяма степен стана главен
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ограничител за покупката на специално имущество в по-големи обеми. Наред с това на тези пазари се настаниха други доставчици на специално имущество при значително по-благоприятни условия в сравнение с нашите, както по отношение на цените и кредитните условия, така и по отношение на качество, техническо равнище и обновление на продукцията.
Заслужава внимание да се обсъди и въпроса, относно размера на отчисленията от печалбата на обединението в държавния бюджет и доколко това е повлияло върху финансовото му състояние. Анализът показва, че съществени изменения във взаимоотношенията с държавния бюджет
няма. Например положителното салдо в тези взаимоотношения през 1982 г. е било 173 млн. лева,
1983 г. – 159 млн. лева, 1984 г. – 176 млн. лева, 1985 г. – 176 млн. лева и 1986 г. – 161 млн. лева
(справка – приложение № 1, раздел III, т. 1). Средният размер на ставката за облагане на печалбата през Осмата петилетка е около 53 на сто от съвкупната печалба, докато средно за страната този процент е 65 на сто. Независимо от това целесъобразно е още един път да се прецени какъв да
бъде процентът на облагане през 1987 г., който за сега е установен на 50 на сто.
Особено тревожен е обаче въпросът за кредитната задлъжнялост по капиталните вложения
на обединението към БНБ и БСИ „Минералбанк“. Както вече посочихме, общият размер на дълга на обединението е 1 млрд. и 234 млн. лева по кредитите за капитални вложения, от тях 479 млн.
лева към БСИ „Минералбанк“, а задлъжнялостта по валутните заеми е 63 млн. вал. лева. По данни на БСИ „Минералбанк“ средният срок за откупуване на капиталните вложения по разрешените от нея кредити е договорен в размер на 2,8 години. Самият факт, че задлъжнялостта към тази
банка е голяма, показва, че посоченият ефект не се реализира своевременно. Данни за това в обединението и банката нямат, тъй като погасяването на кредитите в лева и валута, включително и
преди всичко на тези за малките и средни предприятия се извършва от общите постъпления на
обединението или на съответния комбинат, а не от резултатите на съответния обект или мероприятие.
Като се има предвид финансовото състояние на обединението и влошената външнотърговска конюнктура предлагаме да се обсъди въпроса за ново разсрочване на дълга за капитални вложения на въведените обекти към БНБ за срок от 10 години, включително и на дълга към БСИ
„Минералбанк“.
Какви изводи и препоръки могат да се направят за дейността на СО „Металхим“?
През Осмата петилетка СО „Металхим“ се е развивало динамично. Постигнатите резултати имат важно значение за националната ни икономика. През петилетката в системата на СО „Металхим“ са инвестирани много средства и е изградена крупна материална база, която обаче не се
използува в достатъчна степен. Като се изхожда от това, считаме, че през Деветата петилетка
главното в работата на обединението трябва да бъде пълно натоварване на съществуващите мощности, обновление на продукцията и повишаване на нейното качество, по-голям контрол върху
размера, структурата и направлението на капиталните вложения. За подобряване финансовото
състояние на обединението и за финансовата му обвръзка за 1987 г. предлагаме СО „Металхим“
да осъществи следните мероприятия:
1. В срок до 15 април 1987 г. да извърши задълбочен анализ на цялостната си производствено-стопанска дейност и да приеме конкретни мерки за отстраняване на допуснатите слабости в:
– спазване сроковете за усвояване и внедряване в производството на заложените с плана
нови изделия, с оглед преструктуриране на производството и обновяване на продукцията за задоволяване нуждите на вътрешните и външни потребители на специална продукция;
– ресурсите за капитални вложения да се концентрират за довършване на структуроопределящите обекти, свързани с решаването на тесни места за производството на гилзи, барути и комплектоващи специалното производство изделия, както и на обектите по обезопасяването;
– да се разработи програма с мероприятия за достигане проектните мощности на въведените в действие основни фондове (СЛЗ – Раковски, СХК – Смядово, ОЕЗ – Панагюрище, Снаражателен завод – Белица, мощностите в МК „9-ти май“ – Ч[ервен] бряг и други);
– да ограничи до минимум приемането на предприятия от други стопански организации, които нямат пряко отношение с основната дейност на обединението.
2. В срок до 30 април т.г. да разработи програма с мероприятия с оглед до края на Деветата петилетка да реализира допълнителен ефект от производствено-стопанската си дейност в раз-
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мер на 150–200 млн. лева.
3. В срок до 30 юни т.г. да намали и ликвидира натрупаните свръхнормативни запаси от
стоково-материални ценности и ускори обръщаемостта на нормируемите оборотни средства.
4. В срок до 10 май т.г. да преразгледа структурата на вътрешните кооперирани връзки с
оглед снижаване себестойността на 100 лева стокова продукция.
5. До края на 1987 г. да преустрои производството си с оглед осигуряване на номенклатури, които са конкурентноспособни и търсещи се на международния пазар. Това да стане на база на
до сега ефективните, а така също и на нови перспективни изделия:
– едновременно с обновяването на експортната листа да се направят постъпки пред лицензодателя за своевременно издаване на лицензионни разрешения и разширяване броя на страните,
в които ще се извършва износ на специално имущество и услуги.
6. В срок до 30 май т.г. да разработи програма за разширяване производството на гражданска продукция в комбинатите с голям относителен дял на специална продукция, както и в заводи и
цехове с недостатъчно натоварени производствени мощности.
7. В срок до 30 май т.г. ТП „Кинтекс“ съвместно с производителите и под ръководството
на Министерството на търговията да разработи по-мащабни мероприятия за комплексното задоволяване на клиентите с въоръжение, бойна техника, тилово имущество и други:
– да засили координацията на работата си с ГКЭС-СССР по отношение на износа на специална продукция и особено за разширяване на инженеринговата дейност;
– в бъдещата си дейност по износа СО „Металхим“ и ТП „Кинтекс“ да се стремят към поголяма ефективност и постигат цени равни и над достигнатите.
Заедно с това, с оглед през 1987 г. да се създадат допълнителни условия за облекчаване финансовото състояние на СО „Металхим“:
1. Формираният дълг по кредитите за капитални вложения на обединението до
31.ХII.1986 г. към банките да се разсрочи за погасяване за 10 години – от 1.I.1987 г. на равни погасителни вноски. Равномерно да се планират за погасяване и разсрочените кредити за обекти с
рентабилност под 10 на сто, за сметка на централизираните по установения ред в обединението
средства от поделенията.
2. За 1987 г. формираният дълг да се олихвява по 2,5 на сто годишна лихва. Олихвяването
на дълга по кредитите за капитални вложения след 1.I.1988 г. да се уточни допълнително, съобразно установения нов лихвен процент, утвърден от Министерския съвет. Платените санкциониращи
лихви по просрочените погасителни вноски от 1986 г. да не се възстановяват.
3. За времето на разсрочения дълг, банките да предоставят кредити за капитални вложения
на сума не по-голяма от годишните погасителни вноски, а за разликата средствата да се осигуряват от собствени източници на обединението.
4. За 1987 г. нормативът за облагане на печалбата да се намали от 50 на сто на 40 на сто.
5. Препоръчва на Стопанския съвет да обсъди въпроса за освобождаване на СО „Металхим“ от дейности, които са специализирани в други организации като: МК „Метал-маяк“ – Толбухин, СЛЗ – Раковски, завод „Н. Дуков“ – Елхово, Завод за горивна апаратура – Сандански, предприятията за медицинска техника, някои АПК и други.
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: Б. Белчев
МИНИСТЪР НА ТЪРГОВИЯТА: Хр. Христов
ПРЕДСЕДАТЕЛ Б Н Б: В. Коларов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Д П К: Д. Димитров
Отпечатано в 2 екз.
№ 0105/9.III.1987 г.
Размножено в 1 екз.
ФК – 4 екз.
Доразмножено в 15 екз.
ЦДА, ф. 136, оп. 86, а.е. 1058, л. 5–23. Оригинал. Машинопис.
* По този въпрос виж също документ № 350.
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№ 349
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ПЛАНОВА КОМИСИЯ ИВАН ИЛИЕВ, МИНИСТЪРА НА
ФИНАНСИТЕ БЕЛЧО БЕЛЧЕВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ГЕОРГИ АТАНАСОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ПРИЕМАНЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД
„ДЪРЖАВНО КРЕДИТИРАНЕ“
София, преди 6 април 1987 г.
ДО
ЧЛЕНА НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ
СЪВЕТ
ДРУГАРЯ ГЕОРГИ АТАНАСОВ
Т У К

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИВАН ИЛИЕВ
БЕЛЧО БЕЛЧЕВ
ВАСИЛ КОЛАРОВ

–
–
–

Зам.-председател на МС
и Председател на ДПК
Министър на финансите
Председател на Б Н Б

ОТНОСНО: Създаване на фонд „Държавно кредитиране“
ДРУГАРЮ АТАНАСОВ,
В изпълнение решението на Министерския съвет с Протокол № 44 от 29 декември 1986 година внасяме проект на Наредба за набиране и изразходване на средствата по фонд „Държавно
кредитиране“ за приемане от Министерския съвет. Проектът е разработен в съответствие с изискванията на Правилника за стопанската дейност за преустановяване на безвъзмездното бюджетно
финансиране на капиталните вложения в сферата на материалното производство.
Държавната планова комисия, Министерството на финансите и Българската народна банка
извършиха проучвания, анализи и разчети на финансовите и кредитните ресурси на страната за деветата петилетка. На тази основа бяха установени обхвата на производството и дейностите, които ще бъдат обект на кредитиране от фонд „Държавно кредитиране“, условията, при които ще се
кредитират инвестициите от фонда и източниците за набиране на средства по този фонд.
В съответствие с решенията на Тринадесетия конгрес на Българската комунистическа партия и изискванията за качествено нов растеж трябва да се преустанови безвъзмездното бюджетно
финансиране на самоуправляващите се стопански организации в сферата на материалното производство. Част от самоуправляващите се организации ще продължат да работят при по-тежки условия, било в резултат на природни дадености или поради това, че са относително по-ниско рентабилни и не могат при високите изисквания на банковото кредитиране да осъществяват своето разширено възпроизводство.
Бързото внедряване на постиженията на науката и техническия прогрес и подчиняването на
цялостното развитие на изискванията на съвременната научно-техническа революция ще наложи
да се извърши ускорено строителство на нови производствени мощности, чрез които ще се осъществяват технологически пробиви, водещи до разширяване или утвърждаване на позициите на
вътрешните и международните пазари. Това строителство трябва да се извърши при облекчени условия, от гледна точка на това ефекта бързо да се проявява и голяма част от него да се използува
за регулярно обновяване и разширяване на тези мощности.
Една част от самоуправляващите се стопански организации ще бъдат принудени в близко
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бъдеще да извършат значителни капитални вложения, без за това да имат достатъчно собствени
ресурси и условия за банково участие. Такива отрасли са въгледобива и електропроизводството.
Известни са условията на добива на въглища в Народна република България. Качеството на добиваните въглища и тяхната калорийност, както и високото пепелно съдържание предполагат и в бъдеще на този важен енергоизточник държавата да осигури условия за производство чрез система
от нормативни дотации. Такъв е случаят и с добива на руди за черни и цветни метали.
В други организации, производства и дейности, каквито са електропроизводството, електрификацията на ж.п. транспорта, строителствата на пристанища, летища, ж.п. гари и други обекти
на вътрешната и международна транспортна инфраструктура, предстои в следващия период на
развитие да извършват значително по-големи капитални вложения, отколкото са техните възможности за финансиране със собствени средства. Дотолкова, доколкото тези организации нямат пряко установена висока рентабилност или ефектът от тяхното изграждане се разпределя в целия народостопански комплекс, правилно ще бъде те да се кредитират при облекчени условия.
Всичко това налага за тези цели да се създаде специален фонд „Държавно кредитиране“.
По наше мнение извън сферата на финансиране от фонд „Държавно кредитиране“ следва да останат на пряко финансиране: геоложките проучвания без тези, които се включват в сметната стойност на обектите; борбата с ерозията и изграждането и поддържането на пътната мрежа. Независимо от това и в тази област трябва да се извърши решително преустройство. При съществуващата практика средствата за финансиране на тези цели се съсредоточават в специализирани организации, които сами извършват проектирането, инвестирането, контрола, приемането и разплащането на обектите. Очевидно е, че независимо от запазването на бюджетното финансиране, в него
трябва да се внедрят много нови елементи от страна на държавата-собственик с цел да се избегне
нецелесъобразното изразходване на средства и допускането на значителни разходи.
Считаме, че ще бъде правилно всички останали инвестиции в сферата на материалното
производство да се финансират със собствени средства и банков кредит съгласно Правилника за
стопанската дейност.
Условията, при които ще се осъществява кредитирането, са посочени в приложената наредба за набиране и изразходване на средствата по фонд „Държавно кредитиране“. Необходимо е да
се отбележи, че за разлика от условията за кредитиране на инвестициите от банките, от фонда ще
се ползуват кредити за:
– по-дълъг период на откупуване на основните фондове – до 20 години;
– по-нисък лихвен процент, който ще гравитира около процента, по който се използуват
спестяванията на населението от Българската народна банка – примерно до 2,5 на сто.
В случаите, когато във фонда се привличат ресурси на банките, разликата между нормалния лихвен процент и лихвения процент, по който се предоставят кредитите от фонд „Държавно
кредитиране“, се изплаща от държавния бюджет.
Целесъобразно е набирането и изразходването на средствата по фонд „Държавно кредитиране“ да се контролира от централните планиращи органи – Държавната планова комисия, Министерството на финансите и Българската народна банка. Правилно е също фондът да се създаде към
Стопанската банка.
Анализът на ресурсите, с които разполага държавата, показва, че през деветата петилетка
кредитирането на производствата и дейностите от фонд „Държавно кредитиране“ не е възможно
да се извърши само от средства на държавния бюджет и от собствени средства на стопанските организации. Като изхождаме от състоянието на ресурсите на страната, предлагаме източници за набиране на средства по фонд „Държавно кредитиране“ през деветата петилетка да бъдат следните:
(В млн. лева)
1
Фонд „Държавно
кредитиране“ – всичко:
В това число:

1987 г.

1988 г.

1989 г.

1990 г.

Общо за петилетката

2

3

4

5

6

2587

2492

2381

2183

9643
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а) държавен бюджет
б) част от прираста на
спестовните влогове
в) премиен резерв по
застраховката „Живот“
на ДЗИ
г) други източници
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917

1472

1361

1363

4913

600

600

600

600

2400

700
370

150
270

150
270

150
270

1150
1180

Наред със средства по фонд „Държавно кредитиране“, за финансирането на капиталните
вложения ще бъдат използувани и собствените средства за тази цел на самоуправляващите се организации, когато ще ползуват кредити от фонда.
Създаването на фонд „Държавно кредитиране“ ще осигури финансирането на капиталните
вложения през деветата петилетка в най-важните тилови отрасли на материалното производство.
Цялостното решаване обаче на тази задача налага с разработването на новите цени и данъци, които ще действуват от 1 януари 1988 година, да се създадат необходимите икономически условия за
стабилизиране на източниците за образуване на фонда и за издължаване на ползуваните кредити и
лихви по тях.
ДРУГАРЮ АТАНАСОВ,
Ако приемате подхода, начина и реда на набиране и изразходване на средствата по фонд
„Държавно кредитиране“, посочени в приложения проект на наредба, предлагаме Министерският
съвет да приеме следното
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е:
Чл. 1. Приема:
1. Наредба за набиране и изразходване на средствата по фонд „Държавно кредитиране“ –
приложение 1.
2. Списък на производствата и дейностите, които подлежат на кредитиране от фонд „Държавно кредитиране“ – приложение 2.
Чл. 2. Министърът на финансите и председателят на Българската народна банка, съгласувано с председателя на Държавната планова комисия, да уточнят обектите за кредитиране от фонд
„Държавно кредитиране“ през 1987 г., както и източниците на средства за неговото формиране.
Чл. 3. (1) Финансирането от фонд „Държавно кредитиране“ на хидромелиоративни обекти
да се извършва безвъзмездно, като Стопанската банка да осъществява контрол, както при възмездното кредитиране от фонда.
(2) Стопанската банка да извършва строг контрол върху проектирането, инвестирането,
приемането и разплащането на финансираните от държавния бюджет обекти по изграждането и
поддържането на пътната мрежа, борбата с ерозията, лесокултурните мероприятия и геоложките
проучвания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА
ПЛАНОВА КОМИСИЯ: Ив. Илиев
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: Б. Белчев
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Б Н Б: В. Коларов
ЦДА, ф. 136, оп. 80, а.е. 29, л. 10–16. Оригинал. Машинопис.
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№ 350
РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА СТОПАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ „МЕТАЛХИМ“*
София, 14 април 1987 г.
Секретно
Екз. № .....

РЕШЕНИЕ
№ 95
НА БЮРОТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
от 14 април 1987 година
ЗА стабилизиране финансовото състояние
на Стопанското обединение „Металхим“
БЮРОТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Стопанското обединение „Металхим“:
а) до 30 април 1987 г. да разработи и представи в Стопанския съвет при Министерския съвет и Държавната планова комисия програма за стабилизиране на финансовото състояние на обединението;
б) до 30 юни 1987 г. да разработи програма за развитие и увеличаване на гражданските
производства, с която да се осигурява изпълнение на предвидените валутни постъпления при влошаване конюнктурата на износа на специални изделия.
2. Българската народна банка да отсрочи 520 мил. лв. от дължимите от СО „Металхим“ погасителни вноски за 1987 г. по кредити за капитални вложения. По изключение за 1987 г. формираният дълг да се олихвява с 2,5 на сто годишна лихва.
3. В приложение № 15 към § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 71 на Министерския съвет от 29 декември 1986 г. към трета група „Облагане на печалбата
с 40 на сто“ в т. 2 след комбинат „Петрол“ се добавя: „и СО „Металхим“.
София, април 1987 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: Г. Атанасов
ПЪРВИ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: А. Луканов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: Ив. Илиев
[- - -]
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: Ив. Шпатов
10.IV.
–––––––––––––––
С Ъ В Е Т Н И Ц И: [- - -]
[- - -]

Г. Караманев
Г. Йорданов

О. Дойнов
К. Зарев

448

Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г.

Част втора

–––––––––––––––––––РЕДАКТОР-СТИЛИСТ: [- - -]
СЪГЛАСУВАЛИ:
М[инистерст]во на финансите:
[- - -]
Държавна планова
комисия: ген. Д. Димитров
09.04.[19]87.
ЦДА, ф. 136, оп. 86, а.е. 1058, л. 2–3. Оригинал. Машинопис.
*По този въпрос виж също документ № 348.

№ 351
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА
НАБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНД „ДЪРЖАВНО КРЕДИТИРАНЕ“
София, 21 април 1987 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 25
от 21 април 1987 година
ЗА приемане на Наредба за набиране и използване на средствата
по фонд „Държавно кредитиране“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
Чл. 1. Приема:
1. Наредба за набиране и използване на средствата по фонд „Държавно кредитиране“.
2. Списък на производствата и дейностите, които подлежат на кредитиране от фонд „Държавно кредитиране“.
Чл. 2. Министърът на финансите и председателят на Българската народна банка, съгласувано с председателя на Държавната планова комисия, да уточнят обектите за кредитиране от фонд
„Държавно кредитиране“ през 1987 г., както и източниците на средства за неговото формиране.
Чл. 3. (1) Самоуправляващите се стопански организации, които участвуват в конкурса за
получаване на кредити от фонда, осигуряват издължаването на разрешените кредити и начислените по тях лихви от печалбата и амортизационните отчисления за възстановяване от съответните
обекти в договорените срокове, като осигуряват ефективно използване на въведените в действие
мощности и фондове.
(2) На самоуправляващите се стопански организации, които не са осигурили условия за издължаването на кредитите по реда на предходната алинея, не се предоставят кредити от фонда.
(3) Когато по социални и други съображения се налага да се изграждат обекти на инвеститори, които не получават приход от тях и не начисляват амортизационни отчисления, както и когато не се създават необходимите условия за тяхното кредитиране от фонд „Държавно кредитиране“ по реда на ал. 1, Министерството на финансите може да финансира тези обекти пряко със
средства от държавния бюджет. Съответните търговски банки осъществяват контрол по изразходването на средствата от държавния бюджет за тази цел.
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април 1987 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: Г. Атанасов
ПЪРВИ ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: [- - -]
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: [- - -]
[- - -]
[- - -]
[- - -]

[- - -]

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: Ив. Шпатов
14.IV
–––––––––––––––
С Ъ В Е Т Н И Ц И: [- - -]
[- - -] [- - -]
[- - -]
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ПРАВЕН“:
–––––––––––––––––––РЕДАКТОР-СТИЛИСТ: [- - -]
НП/НТ
6 IV [19]87 г.
Приложение към
т. 1 на чл. 1

НАРЕДБА
за набиране и използване на средствата по фонд „Държавно кредитиране“
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази наредба урежда реда и начина за набиране и използване на средствата по фонд
„Държавно кредитиране“ (наричан по-нататък „фонда“) към Стопанската банка.
Чл. 2. Необходимите средства за фонда се определят за петгодишен период с Единния държавен план за научно-техническото и социално-икономическото развитие на страната, с разпределение по години.
Чл. 3. (1) Средствата по фонда се съхраняват и отчитат по отделна сметка в Стопанската
банка.
(2) Разходите по фонда се извършват до размера на набраните средства. Неизразходваните
суми в края на годината се използват през следващата година.
(3) Всички операции по сметката на фонда се извършват по решение на Управителния съвет на фонда.
Р а з д е л II
РЕД ЗА НАБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНДА
Чл. 4. Средствата по фонда се набират от:
1. държавния бюджет;
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2. част от прираста на влоговете на населението;
3. част от премийния резерв по застраховката „Живот“ на Държавния застрахователен институт;
4. постъпления от възстановени погасителни вноски и от изплатени лихви по ползвани кредити от фонда.
Чл. 5. (1) Средствата по фонда се изразходват за възмездно финансиране изграждането на
особено необходими за народното стопанство производствени мощности и дейности с ниска рентабилност и със срок за погасяване на кредитите, по-дълъг от 10 години.
(2) От фонда могат да се предоставят кредити и на стопански организации за обекти и дейности, с които се осъществяват технологични пробиви в перспективни направления.
(3) От фонда се възстановяват ползваните от банките и други финансово-кредитни институти кредитни ресурси и лихвите по тях.
Чл. 6. (1) Производствата и дейностите, които подлежат на кредитиране от фонда, се определят за петгодишен период с Единния държавен план за научно-техническото и социално-икономическото развитие на страната, с разпределение по години.
(2) Предложение за включване на производствата и дейностите за кредитиране от фонда се
прави от Държавната планова комисия, Министерството на финансите, Българската народна банка и Стопанската банка.
(3) Кредитите се предоставят чрез конкурс между отделните обекти и дейности, след като
се вземе предвид необходимостта от тяхното изграждане за народното стопанство, икономическата им ефективност и финансовите възможности на отделните предприятия и стопански обединения.
(4) За обектите и дейностите, спечелили конкурса по предходната алинея и утвърдени от
Управителния съвет на фонда, се сключват договори за кредит със съответната стопанска организация инвеститор. Договорите се подписват от длъжностните лица по чл. 14 и от ръководителя и
главния счетоводител на стопанската организация. С договорите се определят условия за кредитиране съгласно чл. 120 от Правилника за стопанската дейност.
(5) Договорените кредити се предоставят за ползване от кредитополучателите по отделни
сметки за всеки обект.
Чл. 7. Сроковете за ползване на кредитите от фонда се определят съобразно нормите за
времетраене на строителството. Когато компетентните органи са утвърдили по-дълги срокове за
изграждане на обектите или за осъществяване на мероприятията, сроковете за ползване на кредитите се определят съобразно удължените срокове.
Чл. 8. (1) Сроковете за издължаване на предоставените кредити за капитални вложения от
фонда не могат да бъдат по-дълги от 20 години. Конкретният размер на срока за издължаване се
определя в договора за кредит.
(2) При определяне на погасителните вноски по години се вземат предвид сроковете за достигане на проектните технико-икономически показатели.
(3) Издължаването на кредитите започва след завършването и приемането на обектите, подобектите или етапите, които могат да се въведат в експлоатация и да дават продукция.
Чл. 9. (1) За ползваните кредити от фонда се заплаща лихва до 2,5 на сто.
(2) В отделни случаи в зависимост от характера и ефективността на отделните обекти и
дейности или от финансовите възможности на стопанските обединения и предприятия по решение
на Управителния съвет могат да се предоставят кредити с лихвен процент, по-нисък от 2,5 на сто,
или без лихва.
(3) Кредити с по-нисък лихвен процент или без лихва се предоставят, когато:
1. изплащането на лихви в пълен размер или на част от тях води до невъзможност за спазване на максималния срок за погасяване на кредита;
2. с обектите и дейностите, за които са ползвани кредити, се осъществяват бързи технологични пробиви и на тази основа се разширяват и утвърждават позициите на кредитополучателя на
вътрешния и външните пазари.
(4) Когато обектите не се завършват в определените срокове за времетраене на строителството, първоначалният лихвен процент се удвоява, а безлихвените заеми се олихвяват с 2,5 на сто

3. Кредитна дейност

Кредитиране

451

лихва.
Чл. 10. Издължаването на ползваните кредити от фонда и плащането на лихвите по тях се
извършват от:
1. приходите от реализация;
2. амортизационните отчисления за възстановяване;
3. продажба и ликвидация на основни средства;
4. други свободни средства на стопанските организации.
Р а з д е л III
УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДА
Чл. 11. Управлението на фонда се осъществява от Управителен съвет в състав: председател
– министърът на финансите, зам.-председател – председателят на Стопанската банка, и членове:
първият зам.-министър на финансите, зам.-председател на Държавната планова комисия, зам.председател на Държавния комитет за изследвания и технологии и зам.-председател на Българската народна банка. Управителният съвет назначава постоянен секретар на фонда.
Чл. 12. Управителният съвет на фонда:
1. осъществява непосредствено ръководство върху дейността, свързана с управлението на
фонда;
2. определя размера на лихвения процент по обекти, включително и обектите, за които ще
се предоставят безлихвени държавни кредити от фонда;
3. взема други решения, свързани с дейността на фонда.
Чл. 13. (1) Управителният съвет на фонда се свиква на заседание най-малко веднъж на тримесечие от неговия председател или по искане най-малко на една четвърт от членовете на Съвета.
(2) Управителният съвет на фонда взема решението си с мнозинство от гласовете. Решенията се считат за действителни, ако на заседанието присъствуват повече от половината от членовете на Управителния съвет при задължително присъствие на председателя или на заместник-председателя.
Чл. 14. Изпълнението на решенията на Управителния съвет и текущото управление на фонда се осъществяват от първия зам.-министър на финансите и председателя на Стопанската банка,
чиито конкретни компетенции се определят от Управителния съвет на фонда.
Чл. 15. Стопанската банка упражнява цялостен контрол за целевото разходване на кредитите от фонда, разрешени по тази наредба, и осигурява събирането на погашенията и лихвите по
ползваните кредити.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата влиза в сила от 1 април 1987 година.
§ 2. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на финансите, съгласувано с Държавната планова комисия, Българската народна банка и Стопанската банка.
Приложение към
т. 2 на чл. 1

СПИСЪК
на производствата и дейностите, които
подлежат на кредитиране от фонд „Държавно кредитиране“
1. Въгледобив и електропроизводство.
2. Добив на руди за черни и цветни метали.
3. Тежко инвестиционно машиностроене.
4. Корабостроене.
5. Хидромелиоративно строителство.
6. Пристанища, летища, жп гари и други обекти на вътрешните и международните транс-
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портни връзки на страната.
7. Удвояване и електрифициране на железопътни линии.
8. Водоснабдяване.
9. Зърнохранилища.
ЦДА, ф. 136, оп. 80, а.е. 29, л. 1–9. Оригинал. Машинопис.

№ 352
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМОТО УВЕЛИЧЕНИЕ И МИНИМАЛНО ДОПУСТИМОТО
НАМАЛЕНИЕ НА ОБЩИЯ ДЪЛГ В ЛЕВОВЕ ПО КРЕДИТИТЕ ЗА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ
НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ СЪОТВЕТНИТЕ БАНКИ И ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПУСТИМИТЕ УВЕЛИЧЕНИЯ НА НЕТНИЯ ДЪЛГ В
НЕСОЦИАЛИСТИЧЕСКА ВАЛУТА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ЗА ВРЕМЕТО ОТ ТЯХНОТО
СЪЗДАВАНЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1987 Г.
София, 26 юни 1987 г.

ПРОТОКОЛ № 13
Заседание на 26 юни 1987 година
Заседават: др. др. В. Коларов, Т. Чавдаров, Ив. Драгневски, К. Заркова, Г. Колев, Д. Ананиев, П. Василева
Отсъствуват:
Присъствуват:
Заседанието се откри в 14 часа

Дневен ред:
1. Предложение за определяне на най-голямото допустимо увеличение, съответно най-малкото намаление на общия дълг в левове по кредитите за капитални вложения на самоуправляващите се стопански и други организации към съответните банки и за определяне на допустимите увеличения на нетния дълг в несоциалистическа валута, резултат от дейността на отделните търговски банки за периода от тяхното създаване до 31.12.1987 г.
Въз основа на кредитния и валутния план на страната, както и въз основа на проведения
диалог с председателите на търговските банки и постигнатото съгласие, Управителният съвет взе
следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1.1. Определя макисмално допустимо увеличение на общия дълг по кредитите за капитални
вложения в левове на самоуправляващите се стопански и други организации към съответните банки за периода от тяхното създаване до 31.12.1987 г. както следва:
– Банка „Електроника“
161 млн. лв.
– Банка „Биохим“
62 млн. лв.
1.2. Определя минимално необходимо намаление на общия дълг по кредитите за капитални
вложения в левове на самоуправляващите се стопански и други организации към съответните банки за периода от тяхното създаване до 31.12.1987 г. както следва:
– Банка „Транспортна техника“
24 млн. лв.
– Земеделска и кооперативна банка
20 млн. лв.
– Строителна банка
12 млн. лв.
– Банка за стопански инициативи
12 млн. лв.
– Стопанска банка
3 млн. лв.

3. Кредитна дейност

Кредитиране

453

2. В случаи на предявени искания от самоуправляващите се стопански и други организации
за осъществяване на мероприятия с висок икономически ефект, по предложение на търговските
банки, УС на БНБ може да утвърждава изменение на определените в т.т. 1.1. и 1.2 от настоящия
протокол нормативи.
3.1. Определя допустимите увеличения на нетния дълг в несоциалистическа валута, резултат от дейността на отделните търговски банки за периода от тяхното създаване до 31.12.1987 г.
както следва:
– Банка „Електроника“
40 млн. вал. лв.
– Банка „Транспортна техника“
10 млн. вал. лв.
– Банка „Биохим“
30 млн. вал. лв.
– Земеделска и кооперативна банка
15 млн. вал. лв.
– Строителна банка
5 млн. вал. лв.
– Транспортна банка
5 млн. вал. лв.
– Банка за стопански инициативи
10 млн. вал. лв.
– Стопанска банка
40 млн. вал. лв.
– Българска външнотърговска банка
30 млн. вал. лв.
3.2. Осъществяването на дейността на търговските банки в рамките на сумите по т. 3.1.
следва да се извърши в съответствие с Правилника за банките, Наредбата за стопанската дейност
на ССО [самоуправляващи се стопански организации] с чуждестранно инвестиционно участие в
НР България, Наредбата за инвестиции на ССО в несоциалистическите страни и Постановление
№ 36 на Министерския съвет от 11 юни 1987 г., като с предимство се осигуряват валутните ресурси за стратегическите пробиви и за пусковите обекти.
3.3. Търговските банки могат да предоставят кредити в несоциалистическа валута за доставка на машини и съоръжения без ограничения, когато тези кредити се ползуват и погасяват през
настоящата година.
3.4. Търговските банки могат да предоставят кредити в несоциалистическа валута за доставка на машини и съоръжения в рамките на погашенията на кредитите, които имат през настоящата година.
3.5. При наличие на допълнителни валутно-ефективни мероприятия, надхвърлящи определеното увеличение на дълга в несоциалистическа валута на отделните търговски банки, конкретните случаи да се разглеждат и утвърждават от УС на БНБ, като по този начин съответно се увеличава и допустимото увеличение на дълга на съответната търговска банка.
3.6. По преценка на отделните търговски банки, същите, в рамките на размерите по т. 3.1.
от настоящото, могат на договорна основа да получат валутни средства от БВБ или от други наши
и чуждестранни банки и финансови институти, които източници да използуват за кредитиране на
съответни мероприятия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова
ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 3, л. 145–146. Оригинал. Машинопис.

№ 353
БЕЛЕЖКИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ ВАСИЛ
КОЛАРОВ ПО ДОКЛАДА НА МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ПЛАНИРАНЕТО
СТОЯН ОВЧАРОВ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ДИСЦИПЛИНА И
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 1988 ГОДИНА
София, след 30 май 1988 г.

БЕЛЕЖКИ
по доклада на министъра на икономиката и планирането,
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другаря СТОЯН ОВЧАРОВ, относно укрепването на финансовата дисциплина
и изпълнението на държавния бюджет за 1988 година
Въпросите за укрепването на финансовата дисциплина и за изпълнението на държавния
бюджет за 1988 г., считаме, че правилно се поставят за разглеждане от Министерския съвет и съответно се предлага проект за решения.
Едновременно с това считаме, че в доклада, проектите за решения и протоколен запис неправилно се предлагат решения по следните въпроси:
I. По фонд „Държавно кредитиране“
В доклада и от проекта за решение не става ясно с какви суми ще участвува бюджетът в попълването на фонд „Държавно кредитиране“ за 1988 година. Както е известно, създаването на
фонда беше извършено по идеята на др. Тодор Живков безвъзмездното бюджетно финансиране да
се превърне във възмездно бюджетно финансиране. Както е известно, до създаването на фонд
„Държавно кредитиране“ от държавния бюджет се предоставяха в порядъка на 2000–2400 млн. лв.
ежегодно на С[амоуправляващи се] С[топански] О[рганизации] от производствената сфера. През
1987 г. – година, през която за първи път се извършваше финансиране чрез фонд „Държавно кредитиране“, бюджетът не участвува със свои средства за попълването му.
През 1988 г. Министерството на икономиката и планирането все още не е предвидило и
обявило с какви средства ще участвува бюджетът в попълването на фонда. Считаме, че в решението на Министерския съвет трябва да бъде записано, че фонд „Държавно кредитиране“ за 1988 г.
участвува във финансирането на капиталните вложения в сферата на материалното производство
с размер, равен на осигурените средства за фонда от бюджета. Поради това предлагаме в проекта
за решение да бъде задължено Министерството на икономиката и планирането да осигури сумата
за попълване на фонд „Държавно кредитиране“.
Независимо, че не са определени източниците за попълване на фонд „Държавно кредитиране“ за 1988 г., Стопанската банка, а по нейно пълномощие и други търговски банки продължиха да
финансират преходните от 1987 г. обекти за сметка на фонда. Към 30 май 1988 г. са превишени ползуваните кредити над осигурените средства по фонд „Държавно кредитиране“ със 181 млн. лева.
II. По финансирането на газопровода „Ямбург – Западна граница на СССР“
В т. 5 на проекторешенията да се уточни, че се възлага на ТБ „Биохим“ – като специализирана банка за финансиране и кредитиране на биотехнологическата и химическата промишленост,
да кредитира разходите на извършеното строителство в газопровода в рамките на сумата, която
ще се възвърне реално от доставката на газ, съгласно договора със съветската страна. Установяването на тази сума да се извърши като количеството на природния газ се остойности по вътрешните цени, с които ще се заплаща газта от потребителите и от общата сума се спадне размерът на
лихвите, които трябва да плати инвеститорът от същата доставка.
Считаме, че оскъпяването на обекта над стойността на природния газ, с която ще се компенсира нашето участие в изграждането на газопровода, следва да се поеме от бюджета още от началото на финансиране на обекта.
III. По отсрочване погашенията от бюджета към банките.
Предлагаме т. 4 от проекта на протоколни записи на Министерския съвет да отпадне по
следните съображения:
Към банковите институти и към ДЗИ, на 30.IV.1988 г. държавният бюджет дължи 5 948
млн. лв., от които за издължаване през 1988 г. е предвидена сумата в размер на 312 млн. лева. При
така определените погасителни вноски този дълг ще бъде издължен за 19 години. С предложението за решение, този срок ще бъде още по-значително удължен.
В. Коларов
ЦДА, ф. 132П, оп. 15, а.е. 1, л. 32–34. Оригинал. Машинопис.
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№ 354
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
НАЧИНА ЗА БАНКОВО СТИМУЛИРАНЕ НА РЪКОВОДНИ КАДРИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕНТАБИЛНОСТТА
София, 1 юли 1988 г.

ПРОТОКОЛ № 13
Заседание на 1 юли 1988 година
Заседават др.др. В. Коларов, Т. Чавдаров, К. Заркова, Н. Величков, Д. Ананиев, П. Василева и Вл. Владимиров.
Отсъствуват
Присъствуват
Заседанието се откри в 14 часа.

Дневен ред:
1. Обсъждане резултатите от прилагането през 1987 година на т. 7 ал. последна от Решението на Политбюро на ЦК на БКП и Министерския съвет от 29 май 1987 година за банково стимулиране на ръководни кадри от предприятията за подобряване на рентабилността.
Докладва: К. Заркова
За осигуряване изпълнението на Единния план за научно-техническото и социално-икономическото развитие и за държавния бюджет на страната за 1987 година, Политбюро на ЦК на
БКП и Министерският съвет на 29 май 1987 г. приеха Решение.
В т. 7 на Решението е предвидено: „Банката може да предоставя за своя сметка награди на
ръководните кадри на стопанските организации за подобряване на рентабилността (съвкупна печалба на 100 лева произодствени фондове, включително незавършените капитални вложения)“.
С окр. № 23 от 1987 година банката даде указания на самоуправляващите се стопански организации, окръжните банки и банковите клонове за прилагането на Решението на Политбюро на
ЦК на БКП и Министерския съвет за банково стимулиране на ръководни кадри от самоуправляващите се стопански организации за подобряване на рентабилността. Съгласно указанията за всеки
процент увеличение на рентабилността в сравнение с равнището, постигнато за предходната година, по съпоставими цени (без тези по износа), банката може да предоставя стимули в размер на
0,25 от месечната щатна заплата. В губещите предприятия стимулирането на ръководни кадри се
извършва за снижението на отрицателната рентабилност спрямо предходната година. За предприятията, които са отчели малка по абсолютна стойност положителна или отрицателна базисна или
отчетна рентабилност в интервала между +1 лев и –1 лев на 100 лева фондове, при увеличение на
рентабилността с повече от 15 на сто, както при преминаване от отрицателна към положителна
рентабилност, стимулите се определят след конкретна преценка на Управителния съвет на Българската народна банка по предложение на съответната окръжна банка.
Обобщените данни от резултатите от прилагането на Решението показват, че 1527 предприятия от общо около 5000 броя предприятия (31 на сто), са постигнали подобряване на рентабилността за 1987 година в сравнение с отчетената за 1986 година на съпоставима база на цените (без
износа). Общата сума на прираста на съвкупната печалба (намалението на загубата), съответствуващ на подобрението на рентабилността в тези предприятия възлиза на 721 681 000 лв. По този
ред се предлага от банковите клонове да се предоставят банкови стимули на 5348 броя ръководни
кадри (ръководители на предприятия, на техните заместници и главни счетоводители), на обща сума 3 733 795 лева (без ДОО) или около 4 854 хил. лева, включително начисленията за ДОО. Следователно общата сума на стимулите представлява 0,52 на сто от прираста на съвкупната печалба,
съответствуващ на увеличената рентабилност. Конкретни данни общо за страната и по предприятия са посочени в приложенията към настоящия протокол.
В данните на самоуправляващите се стопански организации, които конкретно през 1987 година са постигнали подобряване на рентабилността, не са включени стопански обединения, сто-
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пански комбинати, стопански дирекции и други със статут на обединение, тъй като, от една страна, както е известно, през 1987 г. при тях бяха извършени значителни структурни промени, поради което е изключително трудно данните да се приведат в съпоставим вид, а от друга страна, като
правило те упражняват твърде по-малко пряко въздействие за повишаване рентабилността в сравнение с предприятията.
Като взе предвид изказванията и направените предложения по резултатите от прилагането
през 1987 година на Решението на Политбюро на ЦК на БКП и Министерския съвет за банково
стимулиране на ръководни кадри от предприятията за подобряване на рентабилността, Управителният съвет взе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Банковите клонове да изплатят стимулите на ръководни кадри от предприятията, които
са постигнали подобряване на рентабилността за 1987 година в сравнение с отчетената на съпоставима база на цените (без износа) рентабилност за 1986 година при спазване на дадените досега
указания, като се имат предвид и следните конкретизации и уточнения:
– размерът на индивидуалните стимули на едно лице (ръководител, негов заместник, главен
счетоводител) да не превишава четири месечни щатни заплати, включително изплатената разлика
за индивидуална работна заплата за подобряване на рентабилността по реда на чл.103 от Правилника за стопанската дейност;
– в предприятията с отрицателна рентабилност; в предприятията с малка абсолютна стойност, положителна или отрицателна рентабилност (в интервала между минус 1.00 лев и плюс 1.00
лев на 100 лева фондове; при увеличение на рентабилността с повече от 15 на сто, както и при
преминаване от отрицателна към положителна рентабилност, общата сума на банковите стимули
на ръководните кадри, от отделно предприятие стимулирани по този ред, да не превишава 10 на
сто от увеличението на съвкупната печалба (намалението на загубата), съответствуваща на прираста на рентабилността. И в този случай размерът на индивидуалните стимули на едно лице да не
превишава четири месечни щатни заплати, включително платените по реда на чл.103 от Правилника за стопанската дейност – за подобрена рентабилност.
2. Банковите стимули за подобряване на рентабилността за 1987 година в сравнение с 1986
година да се изплатят при спазване изискването на т, 7. абзац 4 от Решението на Политбюро на
ЦК на БКП и Министерския съвет от 29 май 1987 година, съгласно което не се допуска да се изплащат каквито и да са премии и награди, включително и разликите до годишните индивидуални
заплати на ръководните кадри, на онези организации, които не изпълняват държавната поръчка за
конвертируема валута или са допуснали преразход на фонд „Работна заплата“.
3. Определя стимули на окръжните банки на сума, съответствуваща на 1,5 на сто от сумата на предоставените стимули на предприятията на територията на окръжните банки. Конкретният размер на стимулите на отделните специалисти да се определи по решение на Управителния съвет на банките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова
ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 6, л. 162–164. Оригинал. Машинопис.
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№ 355
ПИСМО ОТ ЧЛЕНА НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП ОГНЯН ДОЙНОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ГЕОРГИ АТАНАСОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И
КРЕДИТИРАНЕ НА НЯКОИ СДЕЛКИ СЪС СПЕЦИАЛНО ИМУЩЕСТВО НА СТОПАНСКИТЕ
ОБЕДИНЕНИЯ „МЕТАЛХИМ“ И „ЕЛЕКТРОН“
София, 20 октомври 1988 г.
Поверително
Екз. № 1
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ДР. ГЕОРГИ АТАНАСОВ
Другарю АТАНАСОВ,
Бяхме се договорили при Вас да стане разглеждане заедно с Министерството на икономиката и планирането, Министерството на външно-икономическите връзки, Българската народна
банка и нас на проблемите свързани със сериозните изменения на обстановката по доставката на
специална продукция и необходимостта от финансиране и кредитиране на някои сделки на СО
„Металхим“ и СО „Електрон“.
Разговора, който беше воден с Българската народна банка не донесе сериозни изменения и
не дава възможност да се излезе от това положение, а то става критично.
Тъй като въпросите са от висшата национална политика, моля да ни съберете за да се изработи едно становище, което Вие да утвърдите.
С уважение, О. Дойнов
Отпечатано в 2 екз.
рег. № 354/20.10.1988 г.
Размножено в 2 екз.
екз. 1 – др. Ст. Овчаров
екз. 2 – др. Ог. Дойнов
ФК – гл. прокуратура
[Върху документа – надпис:]
Др. Ст. Овчаров
За подготовка на една среща по проблемите на специалното производство.
Срок – 5 дни.
26.Х.1988 г.
Г. Атанасов

ЦДА, ф. 136, оп. 86, а.е. 1075, л. 6.Оригинал. Машинопис.
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№ 356
РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ КРЕДИТ НА
СТОКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СПЕЦИАЛНО ИМУЩЕСТВО
София, 28 октомври 1988 г.
Поверително

РЕШЕНИЕ № 166
от 27 октомври 1988 г.
ЗА предоставяне на целеви кредит в левове на
стокопроизводителите на специално имущество
Във връзка с изменилите се условия на международните пазари
МИНИСТЕРСКИЯТ
Р Е Ш И:

СЪВЕТ

1. Дава съгласие да бъдат изнесени до края на 1988 г. при условията на фирмен кредит стоки в размер до 200 млн. лв., като в отношенията с чуждестранните партньори кредитите се оформят в рамките на действащите междуправителствени кредитни спогодби.
2. Българската народна банка да предостави целеви кредит в размер на 150 млн. лева на
стопанските организации – производители и износители на специално имущество.
Възстановяването на кредита да се извърши в съответствие с графиците за плащания по
междуправителствените кредитни спогодби.
София, октомври 1988 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: Г. Атанасов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: Ив. Шпатов
–––––––––––––––
С Ъ В Е Т Н И Ц И:
[- - -]
[- - -]
–––––––––––––––––––РЕДАКТОР-СТИЛИСТ: [- - -]
Отпечатано в 1 екз.
Размножено в 4 екз.
Разпратено по списък
Доразмножено в 1 екз.
ФК – гл. прокуратура
ЦДА, ф. 136, оп. 86, а.е. 1075, л. 1. Оригинал. Машинопис.
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3.2. СЕЛСКОСТОПАНСКИ И КООПЕРАТИВЕН КРЕДИТ
№ 357
ПИСМО ОТ ОКОЛИЙСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ В СВИЩОВ ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА
ФИНАНСИТЕ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА
ДИРЕКТОРИТЕ НА КЛОНОВЕТЕ НА БНБ ДА СЕ ВЪЗЛОЖИ ДА ПРОПАГАНДИРАТ ТРУДОВОКООПЕРАТИВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА И ДА ПРИКАНВАТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
СТОПАНИ КРЕДИТОИСКАТЕЛИ ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ В ТЯХ
Свищов, 26 март 1948 г.
ОКОЛИЙСКИ
НАРОДЕН СЪВЕТ
№ 81
26.III.1948 год.
СВИЩОВ.

КОПИЕ:

СОФИЯ –
-„-

Министерство на финансиите
Министерство на земеделието
и горите (отдел ТКЗС)

В местния клон на Б. Н. Банка – 2, ежедневно идват голям брой селяни-стопани, които искат да им се отпусне заем срещу поръчителство. В голямата си част това са предимно дребни земеделски стопани, които, било поради последователните 3 сушави години, било поради дребния
характер на своите примитивни земеделски стопанства, са обеднели извънредно много и не могат
по-нататък да движат живота на стопанствата си без чужда помощ, т. е., без заем от Б. Н. Банка,
за да си набавят или подновят необходимия инвентар.
Директорът на банката, съблюдавайки законите и правилниците на същата, не е в състояние да отпусне заеми почти на никого от молителите, тъй като почти всички те имат вече задължения в размер почти на определените им кредити, сключени от по-рано или пък имат изчерпани
кредити чрез поръчителство на други заемоискатели.
Въпросните стопани биват връщани без заеми, оставени без всякаква възможност да се
снабдят с необходимото им добиче или друг инвентар. Това безспорно ги довежда до отчаяние и
негодувание, което обстоятелство, поради недостатъчна посветеност у тях за обективните причини на тяхната беднотия и пътя, който трябва да поемат за излизане от тая безизходност, наверно
ги довежда до умозаключението, че държавата, в лицето на Б. Н. Банка не желае да им помогне и
ги оставя на произвола на съдбата.
Ето защо, наложително е М[инистерство на] Ф[инансите] и М[инистерство на] З[емеделието и] Г[орите] да инструктират своите органи – респ[ективно] директорите на банковите клонове, да не действуват само въз основа на формалните си обязаности, казвайки на заемоискателите:
„Не може“, „Изчерпан ти е кредитът“, „Отивай си“ и пр., а да им се обяснява, че заемът би бил за
тях само едно временно средство за облекчение икономическото им положение. Че с дребните си
земеделски стопанства те не биха могли да изплатят исканите заеми, макар и тъй необходими им
в този момент и че ако продължат да съществуват и занапред като отделни самостоятелни стопански единици, тяхната участ не би била завидна. Същевременно, момента би бил най-подходящ да
се проагитира живота и организацията на нашите ТКЗС, масовото им навлизане в тях за подобрение на тежкото си битово и икономическо положение.
Въобще, по наше разбиране намираме, че случаят е най-удобен и до голяма степен резултатен за пропагандата, която могат да извършат и проведат органите на Б. Н. Банка за ТКЗС и това смятаме, че трябва да стане.Секретар:
[- - -]

Председател:
[- - -]
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Изпраща се на Управителя на Българската народна банка, съгласно резолюцията на др.
Министър на финансите, на разпореждане.
№ 2837 – 6.IV.[1]948 г.
Д И Р Е К Т О Р на
бюджета и отчетността: Ив. [- - -]
[Върху документа – надпис:]
Др. Тодоринов
да се пише на Околийския нар[оден] съвет, че писмото им № 81 е изпратено от м[инистъ]ра на финансите в банката ни и че е вземано под внимание неговото съдържание, както и че БНБ в конференции на г. г. Директорите, които ще се свикат наскоро, ще даде необходимите инструкции.
След написване [на] писмото, настоящето да ми се върне. [- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 5, а.е. 1, л. 131. Оригинал. Бланка. Машинопис.

№ 358
МНЕНИЕ ОТ ГЛАВНИЯ ЕКСПЕРТ В ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ Д. СТОЙЧЕВ ПО
ИСКАНИЯ ОТ ВСЕСТРАННАТА КООПЕРАЦИЯ „ПРОГРЕС“ В С. ШАБЛА СПЕЦИАЛЕН
КРЕДИТ ЗА МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ В РАЗМЕР НА 9 500 000 ЛЕВА
София, 13 юли 1948 г.

МНЕНИЕ
от Димитър Стойчев, гл. експерт при управлението на банката, относно разрешаване на Всестранната кооперация „Прогрес“ в с. Шабла, Балчишко, специален кредит за млекопреработване в размер на 9 500 000 лв.
Банковият клон в гр. Каварна е представил една кредитна преписка за разрешаване на
Всестранната кооперация „Прогрес“ в с. Шабла, специален кредит за млекопреработване в размер
на 9 500 000 лева.
Съгласно приложеното към преписката удостоверение № 1732 от 28.V. т.г. на околийския
агроном в гр. Балчик, на кооперацията е възложено да преработи през настоящата година 180 000
литри мляко. От същото удостоверение е видно, че до 20.V. т.г. кооперацията е преработила 101
000 литри мляко.
За окончателното изплащане на нарядното мляко и за производствени разноски на кооперацията ще са необходими следните парични средства:
а) за 180 000 л. мляко по 45 лв. лит. ............
8 100 000 лв.
б) за производствени разноски по 10 лв. лит.
1 800 000 „
всичко
9 900 000 лв.
Следователно, клонът е правилно преценил, като е разрешил кредит в размер на 9 500 000 лв.
През последната си командировка посетих и горната кооперация. На самото место констатирах, че кооперацията провежда добре млекопреработването. Същата беше наела подготвен
майстор, който беше произвел сравнително добър кашкавал.
До 20 юний т.г. кооперацията беше преработила 202 000 литра мляко, или с 22 000 литра в
повече от дадения є наряд. От преработеното мляко е получила 30 000 кгр. кашкавал, от който до
моето отиване 15 000 кгр. беше изпратен в хладилника в гр. Варна. Сега, обаче, кооперацията имала внесен в хладилника 29 000 кгр.
Като имам предвид, че:
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1. Кооперацията е преработила напълно определения є наряд и продължава да преработва
извъннарядно мляко;
2. С искания кредит ще се изплаща само нарядно мляко;
3. Стойността на произведените млечни продукти ще гарантира напълно кредита;
4. Произведените млечни продукти са в добро състояние и са съхранени в хладилника в гр.
Варна;
НАМИРАМ искания кредит за стопански оправдан и изказвам мнение да се разреши на
Всестранната кооперация „Прогрес“ в с. Шабла специален кредит за млекопреработване в размер
на 9 500 000 лв., от които да се изплати напълно останалия неиздължен кредит за млекопреработване, кампания 1947 год. в размер на 1 170 000 лв., а също така да се задържи и разрешения такъв
през настоящата година, срещу залог на млечни продукти в размер на 1 500 000 лв.
При ползуването на кредита, клонът да спазва всички нареждания, дадени с окръжни №№
156, 237 и 609/1948 год.
Относно искания от кооперацията кредит за млекопреработване, донесох и с доклада си от
3.VII. т.г., който дадох след командировката ми в Добруджа.
София, 13. юлий 1948 год.
Гл. експерт:
ЦДА, ф. 132, оп. 3, а.е. 339, л. 50. Оригинал. Машинопис.

№ 359
ПИСМО ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ДО ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО С МНЕНИЕ ПО ПРОЕКТА ЗА УКАЗ ЗА
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФОНДА „ПОДПОМАГАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИ КРЕДИТНИ КООПЕРАЦИИ“
В ЦЕНТРАЛНИЯ КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ
София, 1 септември 1948 г.
Популярни банки и зан. кредит
До
ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ТУК
Другари,
Във връзка с един проекто-указ, който ни беше представен за мнение през м. март т.г. и в
който се предвиждаше фонда „Подпомагане затруднени кредитни кооперации“ към Централния
кооперативен съюз, ние изпратихме до Минист[ъ]ра на финансите следното изложение, което тук
ви предаваме текстуално:
„Притежаваме проекто-указа, с който се възлага на Централния кооперативен съюз правото за организиране, ръководене, подпомагане и контролиране на кооперациите. Със същия проекто-указ се предвижда учреденият при прекратената Б. з. и к. банка фонд „Подпомагане затруднени кредитни кооперации“ да се прехвърли към фонд „Затруднени кооперации“ при Ц. К. С.
Като имаме предвид следните обстоятелства, а именно:
1. Че фондът „Подпомагане затруднени кредитни кооперации“ при бившата Б. з. и к. банка бе учреден по силата на чл. 8 и чл. 35 от закона за последната и се управляваше по реда на специалния правилник;
2. че съгласно чл. 4 от правилника на фонда, последният събираше своите средства:
а) набраните суми от тоя фонд при бившата Б. ц. к. банка;
б) 10% от ежегодните чисти печалби на Б. з. и к. банка;
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в) 5% от ежегодните чисти печалби на участвуващите във фонда кооперативни сдружения,
начиная от 1934 г. включително;
г) 2% от резервния фонд на участвуващите във фонда кооперативни сдружения, според годишните им баланси на 31 декември 1933 г. и
д) лихви, които Б. з. и к. банка одобрява ежегодно на фонда върху наличните му средства
по преценка, установен в нейната тарифа;
3. Че така набраните средства се раздаваха на затруднените кредитни кооперативни сдружения под формата на безлихвени заеми, в зависимост от разполагаемите средства на групата, към
която се числи сдружението-заемоискател, т. е. на популярни банки и земеделски кредитни кооперации, се раздаваха заеми по размера на вноските, направени от съответните кооперативи;
4. че освен безлихвени заеми, фондът отпускаше и помощи на затруднените кредитни кооперации за посрещане заплатите на оня персонал, който е подготвен и следва да бъде по-добре
платен, а кооперацията не беше в състояние да извърши това заплащане;
5. че с чл. 27 от правилника на фонда е уреден въпросът за неговата ликвидация; този член
има следното съдържание:
„В случай на ликвидация на фонда, средствата на последния се връщат на кооперативните
сдружения и на Б. з. и к. банка, като се разпределят според направените от тях вноски“;
6. че към 1 март н[астоящата] г[одина] финансовото положение на фонда е:
Вносител

1. Б. з. и к. банка
2. Зем. кр. коопер.
3. Популярни банки
Отпуснати безвъзмездни
помощи на 99 зем. кр. кооп.

Вноски и лихви

Раздадени заеми
броя

Остатък

Суми
334 818 876
60 216 058
44 303 479
439 338 413

1 614 371
57 234 000
28 592 703
87 441 074

4
153
17
174

333 204 505
2 982 058
15 710 776
351 897 339

................

..............

......

5 531 100

Остатък ...

346 366 239

7. Че и занапред популярните банки ще се подпомагат от досегашния фонд, който се запазва при Българската народна банка, а новосъздаденият фонд „Затруднени кооперации“ при Ц. К. С.
ще обединява само всестранните земеделски кооперации;
8. че вследствие на всичко гореизложено е явно, че към новоучредения фонд „Затруднени
кооперации“ следва да се прехвърлят само вноските на земеделските кредитни кооперации, направени в полза на съществуващия такъв фонд, а не да се прехвърли изцяло старият такъв, в какъвто
смисъл е редактирана т. 9 на гореказания проекто-указ;
предлагаме чл. 9 на проекто-указа да добие следната редакция:
„Чл. 9. – Участието на земеделските кредитни кооперации във фонда „Подпомагане затруднени кредитни кооперации“ при прекратената Б. з. и к. банка да се прехвърли към фонда „Затруднени кооперации“ при Централния кооперативен съюз, който се управлява от последния, съгласно устава му“.
Същевременно Ви молим, Господине Министре, в чл. 10 след свършване на изречението
точката да стане запетая и да се добави: „изключая популярните банки и ония кредитни кооперативни сдружения, които имат друго наименование, но се занимават с кредит и влогонабиране и по
силата на Закона за банките подлежат на организиране, кредитиране, ръководене, контролиране и
подпомагане от Българската народна банка“.

х
Към съображенията за непрехвърляне на този фонд към Централния кооперативен съюз,
изложени по-горе, добавяме и следните нови съображения, които се явиха като резултат от обстоятелствата, настъпили след като бяхме изпратили изложението си до финансовия министър, по повод проекто-указа, а именно:
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1. Чл. 11 от Закона за банките дава право на Б. н. банка да създава, по решение на Министерския съвет, фондове според нуждите си. При сливане на банките, като резултат на Закона за
банките, преминаха към Б. н. банка различни фондове от слетите банки. Понеже Законът за банките влезе в сила на 27.ХII.1947 г., до края на същата година, т. е. в останалите още три дена до
31.ХII., не можа да се определи кои фондове ще следва да останат при Б. н. банка като необходими. По тая причина в новия баланс на Б. н. банка влезнаха всички фондове, в това число и фонд
„Подпомагане затруднени кооперации“, преминал от Б. з. и к. банка. Понастоящем се обсъжда
въпросът от Управлението на Б. н. банка за фондовете, които ще бъдат нуждни, и в проекта, между другите фондове, е предвиден и въпросният фонд. Видно е, че не бива преди още Управлението на Б. н. банка да се е произнесло и Министерският съвет да е решил какви фондове са необходими на Б. н. банка, както повелява чл. 11 от Закона за банките, да се отнемат фондове от същата
и да се прехвърлят към други организации.
2. Б. н. банка не би имала нищо против, ако в законопроекта за кооперативните сдружения
се допусне правото на Ц. К. С. да си образува средства за подпомагане на затруднените кооперации и да върши такова подпомагане безвъзмездно, каквото е изходящето от него предложение. Това, обаче, не може да има никаква връзка с един съществуващ фонд при Б. н. банка, който е предназначен не за безвъзмездно раздаване, а за безлихвено кредитиране, с оглед да се оздрави дадена
кооперация и да върне след оздравяването си средствата, с които да продължава подпомагането на
други, изпаднали в затруднение кооперации.
3. По силата на чл. 10 точка 5 от Закона за банките, Б. н. банка има задачата да кредитира
народното стопанство с оборотни средства и да контролира цялостната финансова дейност на стопанските предприятия (в това число и на кооперативните сдружения). А знайно е, че само по пътя на тоя контрол върху финансовата дейност на предприятията може да се установява истинската причина на затруднението, възможността от оздравяване, план за него и отпускане, при леки
условия, безлихвени кредити, при дълги срокове, които кредити след оздравяването, да се върнат
отново на народното стопанство.
4. Още при бившата Б. з.и к. банка, освен оздравителни безлихвени кредити от тоя фонд,
съгласно правилника за него, се подпомагаше персонала с част от заплатата му, в ония случаи, когато той е подготвен и ще може да допринесе за оздравяване на кооперацията, но тя не беше в състояние да му плати съответната заплата, за да го задържи при себе си на работа. Това е единственият случай на безвъзмездно подпомагане и то, покрай безлихвеното кредитиране на кооперацията, може да продължи по отношение на част от персонала и сега от Б. н. банка.
Толкова по-необходимо може да стане това сега, когато Б. н. банка започна раздаване на
селския индивидуален кредит чрез всестранните земеделски кооперации, при които образува свои
представителства, които ще бъдат обслужвани от персонала на кооперациите.
Без да изтъкваме повече доводи, ние потвърждаваме своето становище за необходимостта
от оставане на досегашния фонд „Подпомагане затруднени кредитни кооперации“ при Б. н. банка.
С поздрав:
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Директор:
Подуправител:
Л. Тодоринов
Ангел Касабов
ЦДА, ф. 132, оп. 3, а.е. 340, л. 7–10. Оригинал. Машинопис.
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№ 360
ПИСМО ОТ БНБ ДО ОБЩИЯ СЪЮЗ НА ВОДНИТЕ СИНДИКАТИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА И МЕЛИОРАЦИИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНЕТО МУ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ НА ВОДНИТЕ СИНДИКАТИ С ПРЕПОРЪКА
ДА СЕ ПОИСКА ЗА ТОВА ОДОБРЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
София, 24 февруари 1950 г.
сл. препис.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно Управление
Отдел земеделски индустр[иален] кредит
№ 01933
ДМ/ТМ

София, 24.II.1950 г.
До М[инистерст]во на електрификацията и
мелиорациите – Общ Съюз на водните синдикати.Т у к

На № 1378/24.II.1950 год.
В отговор на насрещното, съобщаваме Ви, че в закона за водостопанството няма текст,
който да урежда въпроса за кредитирането на водните синдикати с краткосрочни заеми за оборотни нужди.
При това обстоятелство, налага се Съюзът Ви да поиска от Министерския съвет да издаде
постановление за тяхното кредитиране.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Н-К ОТДЕЛ:
ДИРЕКТОР:
/п/ Ст. Марков.
/п/ Кирил Несторов.
Вярно,
Деловодител: [- - -]
ЦДА, ф. 136, оп. 5, а.е. 613, л. 3. Оригинал. Машинопис.

№ 361
ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ТИТКО ЧЕРНОКОЛЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ С ПРЕДЛОЖЕН ТЕКСТ НА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ
ЗАЕМИ ОТ БНБ НА ВОДНИТЕ СИНДИКАТИ
София, 27 февруари 1950 г.
МИНИСТЕРСТВО
на
ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Централно управление
№ 191
27.II.1950 г.
София

До Др. ПРДСЕДАТЕЛ
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
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ДОКЛАД
от ТИТКО ЧЕРНОКОЛЕВ – МИНИСТЪР
на ЗЕМЕДЕЛИЕТО.
ОТНОСНО: отпущане от Б. Н. БАНКА краткосрочни заеми
за оборотни средства на водните синдикати.
Др. ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В страната ни има 110 синдикати, които експлоатират завършените мелиоративни напоителни мрежи.
Съгласно закона за ВОДОСТОПАНСТВОТО, водните синдикати са обществено стопански
организации, в които членуват държавни земеделски стопанства, ТКЗС, частни стопани с земите
си, включени в районите на синдикатите и ползващи мелиоративните мероприятия: напоителни канали, съоръжения, помпени станции и други.
За ползване от мелиоративните напоителни системи съгласно чл. 25 от закона за ВОДОСТОПАНСТВОТО, членовете на синдикатите плащат експлоатационни вноски на напояван декар,
които вноски се определят ежегодно от годишните събрания на синдикатите и одобряват от Министерството на земеделието.
Тези експоатационни вноски, обаче, постъпват от земеделските стопани – членове, във втората половина на годината след продажба на произведенията им.
За да може да се води правилна и планова борба със сушата, а така също и борба за по-висок добив от единица площ, необходимо е водните синдикати да поставят в изправност своите напоителни системи, за своевременно напояване на земите. За постигане на това, водните синдикати се нуждаят от краткосрочни заеми за оборотни средства, отпущани от Б. Н. Банка, които ще се
погасяват през годината от постъпилите експлоатационни вноски.
Молим, ако одобрите настоящия ми доклад, да го внесете в МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ за
разглеждане и при одобрение, за вземане на следното
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОДОБРЯВА се за експлоатацията на напоителните системи на водните синдикати, Б. Н.
БАНКА да отпуща краткосрочни заеми за оборотни средства на водните синдикати, погасяването
на които да става до края на годината.*
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Т. Черноколев
ЗАСЯГА: Б. Н. БАНКА
Настоящето постановление
не подлежи на публикация.
ЦДА, ф. 136, оп. 5, а.е. 613, л. 2. Оригинал. Машинопис.
* Предложеният текст е одобрен и е влязъл с незначително изменение в Постановление № П-623 от
13 март 1950 г.
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№ 362
ЗАПИСКИ ОТ УПРАВЛЕНИЕ „КООПЕРАТИВЕН КРЕДИТ“ ДО УПРАВЛЕНИЕ „ПЛАНОВОИКОНОМИЧЕСКО“ НА БНБ ЗА НЕОСНОВАТЕЛНИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ
КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ СРЕЩУ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КРЕДИТНИ ЛИМИТИ НА
КООПЕРАТИВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
София, 2 октомври 1951 г.
гр. София, 2.Х.1951 година

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Управление „Кооперативен кредит“
№ .........

До
Управление „ПЛАНОВО-ИКОНОМИЧЕСКО“
Т у к.

З А П И С К А.
По повод писмо № П-547 от 28.IХ. т.г. на Ц[ентралния] К[ооперативен] Съюз, с което същият прави възражения за размера на определените от банката кредитни лимити на кооперативните организации през IV-то тримесечие, Ви даваме следните пояснения:
1. Собствените оборотни средства в размер на 920.000.000 лева на ЦКС са изчислени съгласно направен анализ от банков инспектор и служител при Централното счетоводство на ЦКС на
баланса му към 30.VI. т.г. Задължителният размер от собствени оборотни средства към 30.IХ. т.г.
съгласно 193-то постановление на Министерския съвет от 22.II. т.г. трябва да бъде 3,75 %. Това,
обаче, е минималният процент, с който не само ЦКС, но и всички останали кооперативни организации трябва да участвуват при провеждане дейността си.
Действително част от собствените оборотни средства на ЦКС може да са вложени и отклонени в мъчно ликвидни активи (съдебни вземания, РКС, рекламации и пр.). Това, обаче, не освобождава ЦКС от задължението му да предприеме необходимите мерки за събирането на тия отклонени средства.
2. Възражението на ЦКС да се увеличи лимита за допълване норматива на оборотните
средства на Р[айонните] К[ооперативни] Съюзи също така не са основателни. Спуснатият план за
IV-то тримесечие от н[астоящата] г[одина] на кооперативните организации предвижда стокооборот на едро в размер на 34.361 милиона лева. Този стокооборот е по цени на дребно, а не по цени
на едро – доставните такива, по каквито Банката следва да кредитира съюзите. В показания стокооборот влизат също и надбавките по издръжката на стокооборота.
3. Възражението на ЦКС да се увеличи лимита за допълване норматива на оборотните
средства на всестранните кооперации също така са неоснователни. Спуснатият план за IV-то тримесечие на н[астоящата] г[одина] предвижда стокооборот за селото 18.087 милиона лева и за обществено хранене в селото – 3.863 милиона лева. Определеният от Банката лимит е изчислен въз
основа спуснатия план за стокооборота и определения норматив в дни (за стокооборота средна обращаемост 67 дни и за обществено хранене 22 дни), като са взети и следващите се надбавки в
предвид.
4. Относно възраженията на ЦКС да се разрешават заеми за дялово участие на кооперативните организации важи отчасти пояснението по точка 1-ва. Дяловото участие съгласно 193-то постановление на Министерския съвет от 22.II. т.г. трябва да бъде 3,75 %, набрано по 1,52 % през Iто, II-то и III-то тримесечие на н[астоящата] г[одина]. Това е минималният процент, определен за
дялово участие на кооперативните организации при провеждане дейността им, който размер трябва да се набере през н[астоящата] г[одина] и за което ЦКС и останалите кооперативни организации е трябвало да вземат необходимите мерки.
От друга страна е имало благоприятни условия през н[астоящата] г[одина] за набиране необходимия минимален процент за дялово участие от собствени оборотни средства /великолепната
реколта през т.г. и увеличените доходи на населението/.
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Н-к управление:
Ст. Марков
ЦДА, ф. 132, оп. 8, а.е. 25в, л. 65. Оригинал. Машинопис

№ 363
ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ ЗА НАРУШЕНИЯТА НА ФИНАНСОВАТА И
ПЛАНОВАТА ДИСЦИПЛИНА В ЦЕНТРАЛНИЯ КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В
НЕГОВАТА СИСТЕМА КООПЕРАЦИИ
София, 2 октомври 1951 г.
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
другаря Вълко Червенков
Т У К

ДОКЛАД
от АТАНАС Н. МЕЧКАРОВ, председател на Българската народна банка
ОТНОСНО: нередностите в Ц. К. С. и включените в неговата система кооперации.
ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В изпълнение на 218-то постановление на Министерския съвет и ЦК на БКП от 2 март т.г.,
Българската народна банка въведе изцяло от 1 август 1951 г. по отношение на кооперативните организации новите форми на кредитиране.
Още преди да се приложи 218-то постановление на Българската народна банка бяха известни редица слабости, нередности и пр. в организацията и дейността на кооперациите. Но сега, след
като се приложиха новите форми на кредитиране, тия слабости и нередности изпъкнаха още поочевидно.
1. Кооперативните организации реализират стотици милиони лева загуби, допускат злоупотребления, отклоняват оборотни средства в инвестиции, в дебиторни вземания и пр. Вследствие
на това, същите изпадат неоправдано във финансови затруднения и нямат възможност да изпълняват своите планове.
Загубите на кооперативните организации, включени в системата на Ц.К.С., до края на 1950
г. възлизат на 1.004.000.000 лв., разпределени, както следва:
32 районни кооперативни съюзи .....................
456.744.000 лв.
1194 всестранни кооперации ............................
454.859.000 лв.
10 наркоопи и други потребит. кооперации .......
11.217.000 лв.
22 промишлени кооп. предприятия ..................
81.321.000 лв.
Въпреки тези неблагоприятни резултати, ръководителите на кооперациите не са взели необходимите мерки за преустановяване загубите. От изложените по-нататък данни личи, че все още
съществува незаинтересованост и безотговорно отношение по тия въпроси. В подкрепа на това
идват следните данни:
През първото тримесечие на 1951 г. реализирането на загубите продължава. Тримесечието
завършва с една загуба от грамадната сума 292.000.000 лв. През второто тримесечие загубите също не престават, не се тури край на същите. Според непълни данни те надхвърлят 380.000.000 лв.
През третото тримесечие няма никакви изгледи, че се е турило край на тая опасна практика да се
приключва със загуби.
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От страна на Централния кооперативен съюз често пъти се твърди, че загубите се реализират от отделни дейности на кооперациите и че същите ще могат да се покрият от очаквани благоприятни резултати на други дейности, извършвани през IV-то тримесечие. Такива перспективи не
са на лице и дотолкова, доколкото ги има, ще засегнат отделни кооперации.
От досегашните данни, с които разполага Банката, се вижда, че не само отделните дейности носят загуби, за да се сметне, че характерът на дадена дейност е такъв, който довежда до загуби. Почти няма дейност на кооперациите, която при различни случаи да не довежда до загуби. Така, например, през 1950 г. са се получили загуби:
от търговска дейност – в Р. К. С. – София – 5.000.000 лв., в Р. К. С. – Дулово – 1.339.000
лв.; в Р. К. С. – Златоград – 2.691.000 лв.; в Гоце Делчев – 751.000 лв.; в Наркооп – Габрово –
8.589.000 лв. и др.
от промишлена дейност – във вакумна фабрика на Р. К. С. – Казанлък – 5.748.000 лв.; в
консервна фабрика ОО.Д-во „Кооператор“ – Плевен – 18.896.000 лв.; в консервна фабрика ОО.Дво „Кооператор“ – Пазарджик – 35.697.000 лв.; конопената фабрика на Р. К. С. – Видин –
1.545.000 лв.; конопена фабрика на всестранната кооперация в с. Гложене – 1.475.000 лв.
от стопанска дейност – в Р. К. С. – Вълчидол – от свинеугояване, люпене, изкупуване селско-стопански произведения – 1.568.000 лв.; в Р. К. С. – Габрово – от скотовъдна дейност –
6.846.000 лв.; в Р. К. С. – Дряново – от млекопреработване – 676.000 лв.; в Р. К. С. – Станке Димитров – от скотовъдна ферма, варопроизводство и др. – 1.954.000 лв.; във всестранна кооперация
– с. Расово – Ломско – от свинеугояване и млекопреработване – 1.588.000 лв.; във всестранна кооперация в с. Сливата, Ломско – от млекопреработване – 1.853.548 лв.; във всестранна кооперация – с. Тюркмен, Пловдивско – от винопроизводство – 1.700.000 лв.
През 1951 г. са показали загуби: Р. К. С. – София от търговска дейност – 10.900.000 лв. и
от преработка на картофи – 20.550.000 лв.; Р. К. С. – Пловдив – от търговска дейност – 7.000.000
лв.; Р. К. С. – Коларовград – от търговска дейност – 5.000.000 лв.; Р. К. С. – Ботевград – от експлоатация на камион – 400.000 лв.; Р. К. С. – Велинград – от скотовъдна ферма – 800 000 лв.;
Р. К. С. – Ботевград – от свинеугояване – 740.000 лв. и от претопяване на масла – 1.500.000 лв.
Отбелязват се загуби и от лошо стопанисване на имущества, например Р. К. С. в Орешец и Видин.
От всестранните кооперации в Софийско продължават да губят почти от всички свои дейности,
кооперациите в селата: Железница, Симеоново, Драгалевци, Връбница, Бистрица и др.
Централният кооперативен съюз, както и много районни кооперативни съюзи, търсят причините за загубите в определените ниски режийни разноски. Доколкото в някои случаи признатите режийни разноски действително са недостатъчни, Ц. К. С. би трябвало да направи необходимите постъпки за тяхното изменение. И доколкото все още съществуват признати ниски режийни
разноски, то вината е на Ц. К. С., който на време не е реагирал, за да се направят съответните корекции. Нашата преценка, обаче, е, че не са тези основните причини за приключване на кооперациите със загуби. Основните причини в това направление са от субективен характер. Същите
трябва да се търсят в лошата организация на работата и неикономичното извършване на същата в
отделни кооперации. Най-добро доказателство е обстоятелството, че отделни Р. К. Съюзи и кооперации реализират печалби от дейности, от които други реализират загуби, като напр. всестранните кооперации в с. с. Бачево, Белица и Якоруда – Разложко са приключили третото тримесечие
на 1951 г. с обща печалба от търговската си дейност 1.826.378 лв., РКС – Разлог докато през I-то
тримесечие на с.г. е приключил със загуба, през III-то – с печалба, конопените фабрики в с. Бригаре – с печалба 11.850.000 лв. и в Белене – 12.375.000 лв., а консервните кооперативни фабрики
в Кюстендил с 4.702.000 лв., в с. Копиловци с 5.051.000 лв. и др.
Българската народна банка своевременно обърна внимание на Ц. К. С. да вземе мерки, за
да се ликвидира със загубите в кооперативните организации. Централният кооперативен съюз
формално е съгласен с Банката, издаде и окръжно, с което нареди всички кооперативни организации, приключили със загуби, да представят планове за финансовото им заздравяване и за ликвидиране приключването с загуби. Но ние твърдим, че Ц. К. С. не води решителна борба, за да се тури край на това гибелно положение в нашето кооперативно движение. Фактът, че в срока
20.IХ.[19]51 г., в който трябваше кооперативните организации да представят своите планове, е
спазен само от около 10% от кооперациите и че освен това окръжно нищо друго не е направено в
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борбата срещу загубите на кооперациите, ясно подчертава това.
Не са малко случаите на пълна незаинтересованост на Р. К. С. и самите кооперации за пресичане възможностите да се приключва със загуби в бъдеще. Там, където се върши нещо, то е благодарение прекомерното усилие на банковите кредитни инспектори.
2. Значителни оборотни средства на кооперациите са отклонени поради извършени злоупотребления. Случаите на злоупотреби и кражби са чести. В резултат на това начетите са масово
явление. Би могло смело да се каже, че няма друг сектор в нашето народно стопанство, в който
броят на злоупотребите да е толкова голям. Според Ц. К. С. през 1950 г. са съставени 1 139 акта
за начети, възлизащи на обща сума 307.815.000.- лева. През 1949 г. начетите са били на сума над
600 000 лв. В случая трябва да се има предвид, че значителна част от кооперациите не са ревизирани и неиздълженията в същите не са още установени. Само в района на Самоковския банков
клон в 13 всестранни кооперации и в Районния кооперативен съюз начетите са на сума 8.612.000
лв. Във всестранната кооперация в с. Бояна са начетени служителите: Боян Николов с 2.800.000
лв., Любен Арсов – 658.000 лв. и Стоян Ангелов с 342.000 лв. Служител във всестранната кооперация в с. Кочево – Сталинско, е злоупотребил 1.463.000.- лв. В района на Старо-загорския банков клон са начетени в злоупотреба служители в кооперациите в с. Земен – 280.000 лв., с. Памукчии – 215.000.- лв., с. Бенковски – 200.000 лв. и пр.
Причините за злоупотребите се дължат на това, че Централният кооперативен съюз и районните кооперативни съюзи не организираха добра отчетност и вътрешен самоконтрол в кооперативните организации. Контролните съвети на кооперациите не упражняват навременен и ефикасен контрол, а там, където се извършват проверки, повече от тях са формални, повърхностни и
неправилни. В Софийско, в селата: Владая, Бистрица, Железница и др. контролните съвети въобще не са извършвали проверки.
Ревизионният апарат на Централния кооперативен съюз и районните кооперативни съюзи
не е на необходимата висота. Има кооперативни организации, неревизирани от редица години, като например кооперациите в Асеновградска, Елховска, Сливенска и др. околии. Не се придвижват
своевременно и актовете за начети. Често пъти с години стоят актове, без да се пращат на прокурора за подвеждане на виновните лица под отговорност.
Ограничаването и пълното спиране злоупотреби в кооперациите може да се постигне, като
се действува бързо и законът се прилага с всичката му строгост.
3. Кооперативните организации са отклонили значителни оборотни средства в дебиторни
вземания и в инвестиции. По сведения на Банката в дебиторни вземания са отклонени
1.685.000.000 лв., голяма част от които са несъбираеми, а в инвестиции – 1.400.000.000 лв.
Напоследък кооперативните организации отново раздават стоки на кредит. Така например,
всестранна кооперация „Самопомощ“ – с. Радуил – Самоковско, е продала по този начин стоки за
540.000 лв., а всестранна кооперация в с. Смолско – Пирдопско – за 268.000 лв.
Значителни оборотни средства на кооперативните организации са ангажирани и във вземания от държавата по национализирани предприятия по З. Н. Ч. И. М. П., по закона за електростопанството и др. Тези вземания възлизат на 470.000.000 лв. и тяхното неизплащане твърде много
затруднява кооперациите.
4. Централният кооперативен съюз и подведомствените му кооперативни организации не
можаха да се справят със задачата си по изпълнението на плана за стокооборота. Така, същият е
изпълнил през първото тримесечие на настоящата година от кооперациите общо – 64%, а без общественото хранене – 55%, като в отделни райони изпълнението е и в по-малък размер. Така например, в Сливенско за първото тримесечие на 1951 г. планът за стокооборота е изпълнен с 48%,
а в Ботевградско – 54% и Старозагорско – 37%. В отделни кооперации като тази в с. Мусина –
Павликенско, стокооборотът е изпълнен едва 30%, РКС – Павликени – 30%, всестранната кооперация с. Негован – Софийско – 49% и др.
За неизпълнение на търговските планове една от главните причини е, че в кооперациите
има голяма доза формално отношение при разрешаване въпроса за търгуване. Централният кооперативен съюз, районните кооперативни съюзи и всестранните кооперации се отнасят твърде леко
към въпроса за проучване действителните нужди на населението от стоки, съобразно икономическия и културен облик на районите, бита и сезонните нужди. Плановете се съставят без да се взе-
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мат предвид заявките на кооперациите.
В много кооперации има неоправдано натрупване на стоки, включително и мъчно пласируеми, недоброкачествени, демодирани и дефектни такива. 272-то постановление на Министерския
съвет е използувано от много районни кооперативни съюзи, за да се освободят от ония стоки, които дълги години са стояли непласирани в техните магазини, като са ги разпратили по всестранните кооперации.
В резултат на това, на много кооперации са изпратени стоки, които не могат да се пласират
в тези населени места. Например: във всестранната кооперация в с. Хърсово – Новопазарско, при
1000 души жители са доставени дамски копринени чорапи за 1.200.000 лв.; в с. Пчелиново – Казанлъшко, са изпратени шевни игли за 250.000 лв.; в с. Долнослав – Асеновградско – платове за
2.360.000 лв.; в с. Църква – Димитровско – вълнени тъкани за 5.800.000 лв., памучни – за
2.000.000 лв., копринени – за 1.300.000 лв. и обувки за 1.400.000 лв.; на Р. К. С. в гр. Петрич са
изпратени дамски гащета и тенис-фланелки за 814.000 лв. и пр.
Замразените стоки в кооперативните организации възлизат към 15.IV.[1]951 г. кръгло на
3.500.000.000 лв. За раздвижването на тези стоки въпреки разпорежданията на т. 78 от 218-то постановление от т.г. е направено твърде малко. На много места Р. К. Съюзи са се противопоставили
на разместването на стоките. Това представлява сериозна пречка за мобилизиране средствата на
кооперациите и за правилното провеждане на тяхната дейност.
От друга страна, на много места в магазините на всестранните кооперации липсва асортимент от стоки. Например, в кооперацията в с. Джерман – Ст. Димитровско, е констатирано, че е
намерен само 1 кош стоки от 30 м. тензух, 1 топче вълнен плат, десетина кутии цигари и други
дреболии.
От страна на ЦКС и кооперациите по места се подържа, че за увеличение на асортимента
са необходими по-големи банкови кредити. Във връзка с това трябва да се подчертае, че напротив,
предоставените кредити от Банката на кооперативните организации са предостатъчни и значително увеличени. Кредитите, които Б. н. банка разрешава на кооперативните организации, напълно
съответстват на плана и нормативите, а в някои случаи ги превишават, с което положение Банката трябва да ликвидира. Така, към 30.IХ.1951 г. поставеният на разположение кредитен лимит за
стокооборота е 55.000.000.000 лв. срещу 28.000.000.000 лв. на същата дата 1950 г.
Затрудненията на кооперациите не са резултат на недостатъчни парични средства, а обратно, недостигът на парични средства се явява резултат на нередностите в същите. Безразборното
изпращане на стоки от Р. К. С. на кооперациите заангажирва напълно техните оборотни средства.
Това не дава възможност на кооперациите да подържат разнообразен асортимент и да разполагат
със стоки, които се търсят от населението. Поради това планът за стокооборота на кооперациите
не се изпълнява. Неизпълнението на плана за стокооборота от своя страна води до натрупването
на нови излишъци от стоки. Нормативът се превишава. Всички средства от разчетните сметки се
изчерпват. Явяват се превишения на кредитите, натрупват се платежни искания, които масово се
просрочват. Това води до образуване на взаимна задлъжнялост между предприятията, а от тук и
объркване на финансовото положение на доставчиците. Така например, РКС имат просрочени
2274 бр. платежни искания за 472.058.000 лв., а всестранните кооперации – 5217 бр. за
910.810.000 лв.
5. Централният кооперативен съюз и районните кооперативни съюзи не можаха да разгънат и проведат резултатна дейност и по отношение увеличаването на собствените средства на кооперативните организации.
При постоянното въздействие от страна на Б. н. банка, ЦКС през настоящата година предприе акция по набирането на собствени средства в кооперативните организации. Тази акция, обаче, се проведе формално и бюрократично. Според данните на Централния кооперативен съюз, увеличението на дяловия капитал към 30.VI.1951 г. е само 45.000.000 лв., което представлява 0,85%
от общия дялов капитал на кооперациите към 31.ХII.1950 г. В много кооперативни организации
дяловият капитал отбелязва намаление, срещу което ЦКС не е взел никакви ефикасни мерки.
Следва да се подчертае, че в ЦКС липсва нуждната организация за отчитане дейността по
набиране собствени средства на кооперациите. Същият не може и до сега да даде на Банката данни за резултатите от набраните собствени средства от кооперациите, нито пък указания общо за

3. Кредитна дейност

Селскостопански и кооперативен кредит

471

размера и движението на собствените оборотни средства на кооперациите. Това отнема възможността за правилна преценка на бъдещите мерки, които следва да бъдат взети за създаване на финансова стабилност в кооперативните организации. Прави впечатление бездействието по този
въпрос в ръководството на кооперативните организации, особено днес, когато земеделските стопани имат излишъци от зърнени храни и др. земеделски произведения, което дава възможност да
се проведе системна и организирана работа по набиране на собствени средства и в натура.
Както ЦКС, така и РКС и всестранните кооперации не изпълниха разпорежданията на 193-то
постановление за набиране собствени средства в размер на 5% от дадените им банкови кредити.
В кооперативните ръководители се е създало убежденито, че собствените средства на кооперациите не могат да бъдат увеличени и че единствен източник за снабдяването им с оборотни
средства за провеждане на дейността им е Б. н. банка. Това схващане е неправилно и вредно.
6. Районните кооперативни съюзи и кооперациите бяха отклонили до 1948 г. в инвестиции
значителни средства, получени под формата на краткосрочни кредити от бившата Б. З. К. банка и
преминали към Б. н. банка. За да се ликвидира с тази нередност, всички задължения към
31.ХII.1948 г. на кооперациите към Българската народна банка, бяха прехвърлени в Българската
инвестиционна банка за дългосрочно погасяване. Много кооперативни организации, обаче, не изплащат редовно анюитетните си вноски към Б. И. Б. и последната предявява искане за прехвърлянето на тези задължения наново към Б. н. банка.
За да бъде ликвидирана взаимната задлъжнялост между кооперативните организации, Б. н.
банка прие да се прехвърлят към нея задълженията, възникнали до 30.IV.1950 г. След оформяване на част от тези задължения в целеви кредити, останаха и се оформиха ликвидационни заеми без
стоково-материално покритие, за кръгло 2.000.000.000 лв., голяма част от които са отклонени оборотни средства в инвестиции.
Въпреки това, кооперативните организации продължиха да отклоняват оборотни средства
в инвестиции. След издаването на 218-то постановление от 2.III.1951 г. се установи, че кооперациите имат ново отклонение в инвестиции за сума над 1 милиард лева, които остават да бъдат уредени съгласно т. 81 от същото постановление. Тези факти говорят убедително, че ръководителите на
кооперативните организации продължават да не се считат с основните начала за правилното ползуване на оборотните средства.
7. Отчетността в кооперативните организации е напълно незадоволителна. Първичната отчетност е слаба, а на места липсва въобще такава. Счетоводните записвания не се извършват в
предвидените срокове и много от кооперативните организации не представят на Банката нужните
баланси, отчети и сведения с месеци наред или представят същите с големи закъснения. От друга
страна, представяните такива често пъти са непълни, неточни и неверни.
Това състояние не дава възможност на банковите клонове да провеждат правилен, постоянен и ефикасен контрол за използуваните от кооперациите банкови средства, както и да провеждат
възложения им с 218-то постановление контрол върху изпълнението на техните търговско-финансови и производствено-финансови планове. Отбелязваме само някои констатации в потвърждение
на горното: счетоводството на всестранните кооперации в селата Гурково и Кремона, Балчишко,
е заведено до 31.ХII.1950 г.; в района на Карловския банков клон от 44 всестранни кооперации само 7 са редовни в счетоводно отношение, а в района на Габровския банков клон – само 2. Повечето от кооперациите не се явяват в определените срокове за регулиране на заемните им сметки и
оформяване на срочните задължения по реда, установен за кредитиране на предприятията. Например: в Софийско не се явяват за регулиране на сметките им всестранните кооперации в селата Беримирци, Войняковци, Чепинци, Световрачене, Ботунец, Железница, Филиповци, Клисура и др.
Същото положение е за кооперациите в Асеновградско, Казанлъшко, Ивайловградско, Карловско,
Коларовградско и много други райони.
Липсата на отчетност в кооперативните организации създава условия за кражби и злоупотреби: не е известно как работят предприятията, създават ли се условия за покриване на лоши резултати; прикриват се загуби и пр. Например, клонът на банката в гр. Самоков съобщава, че някои
кооперации не са осчетоводили заплатите си за първото тримесечие на текущата година, за да не
покажат загуба, а Р. К. С. в гр. Бургас е реализирвал системно загуби, които не са показвани счетоводно и едва сега се установява, че те са в размер на 21 200 000 лв.; О. О. Д-во „Кооператор“ –
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Видин също показва печалби, а при ревизия на същия се констатира загуба от 19.224.159 лева.
8. Неспазването на договорната дисциплина, както при доставка на стоки, материали и др.,
така и при изкупуване на готовата продукция, посочено в 868-то постановление, е нещо обикновено за кооперативните организации. Много от тях нямат сключени договори, с което нарушават наредбата за договорите. Несключването на договорите дава възможност на районните кооперативни съюзи да изпращат на всестранните кооперации непоръчани, нетърсени и недоброкачествени
стоки и материали и има за последствие натрупване на стоки, които не могат да се пласират между населението. От друга страна, ръководителите на всестранните кооперации, не държейки сметка за това задължение, не проучват системно нуждите и желанията на селското население, създават неоправдано натрупване на стоки и затрудняват реализацията на стокооборота.
Нарушаване на договорната дисциплина има и от страна на Централния кооперативен съюз, който не изпраща на районните кооперативни съюзи преписи от договорите, сключени с промишлените предприятия за сметка на последните и с това затруднява провеждания контрол от
Банката по отношение доставката само на договорени стоки.
Същото е сериозна пречка и за прилагане на наредбата за плащанията, както и за контрола
върху изпълнението на плановете за стокооборота.
Неправилното отношение от страна на Ц. К. С. по приложение на наредбата за договорите
се вижда и от факта, че след издаване на 272-то Министерско постановление същият изпрати свои
представители почти във всички Р. К. Съюзи с нареждане да бъдат разпратени в селата всички
стоки, които са били застояли в складовете на последните, без да се държи сметка за необходимостта от сключване на необходимите за тази цел договори и за съгласието на кооперациите да
приемат стоките.
9. Една от основните причини за изложеното лошо състояние на кооперативните организации и за неизпълнение на поставените им задачи трябва да се търси в неправилния подбор на кадрите. В кооперациите често се назначават хора корумпирани и политически неблагонадеждни, които могат да бъдат и вредители. Също така има значителен брой служители в кооперациите, които са съвсем неподготвени за поверената им работа.
Това се потвърждава и от големия брой начети, които бяха посочени в т. 2 от настоящия
доклад.
За всички тези нередовности Централното управление на банката е сигнализирало нееднократно пред Централния кооперативен съюз, а банковите клонове по места пред районните кооперативни съюзи и самите кооперации. Поради това, че препоръките не се вземат под внимание,
банковите клонове налагат вече санкции, с цел да се отстранят нередностите и създаде нужната
кредитна дисциплина по прилагането на 218-то постановление на Министерския съвет и ЦК на
БКП от 2 март т.г. Изпълнявайки разпорежданията на постановлението, Банката ще бъде принудена да спре кредитирането на голяма част от кооперативните организации, което не може да не
създаде затруднения в народното ни стопанство и в снабдяването на населението.
Поради това, налага се да бъдат взети необходимите мерки за отстраняване на изложените
нередности и слабости в кооперативните организации и за тяхното оздравяване, както и да бъде
разрешен въпросът за тяхното по-нататъшно кредитиране.
Като Ви докладвам горното, моля Ви, Другарю Председател, да занимаете Министерския
съвет с поставените въпроси, който, ако одобри, да приеме следното
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е:
1. Обръща се внимание на председателя на Централния кооперативен съюз, др. Пеко
Таков:
а) че не е изпълнил разпорежданията на т. 78 от 218-то постановление на Министерския
съвет и ЦК на БКП от 2.III.1951 г. за раздвижване на застоялите стоки;
б) че не е взел мерки за поставяне отчетността на кооперативните организации в изправност и в състояние да представят на Българската народна банка своевременно необходимите баланси, отчети, сведения и др. във връзка с кредитирането;
в) че не е разпоредил до кооперативните организации за строго спазване наредбата за договорите по изпълнение на доставки, извършване на работи и услуги;
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г) че не е обезпечил изпълнението на плана за стокооборота;
д) че не е взел мерки за съставяне планове за покриване на загубите и за изпълнение на
съставените такива;
е) че не е взел мерки за спиране отклоняванията на оборотните средства;
ж) че не е взел мерки кооперативните организации да не допущат просрочие на банковите
кредити;
з) че не е взел съответни мерки за прекратяване вредната практика на кооперативните организации да раздават стоки на кредит;
и) че не е обезпечил редовното ревизиране на кооперативните организации от контролноревизионните служби при ЦКС и РКС поне един път годишно;
к) че не е направил необходимото, контролните органи при кооперациите да извършват редовно проверки, съгласно чл. 41 от закона за кооперациите.
2. Създава се комисия в състав: подпредседател на Министерския съвет др. Райко Дамянов,
председател на Държавната планова комисия др. Карло Луканов, председателят на Българската
народна банка др. Атанас Мечкаров и председателят на ЦКС др. Пеко Таков, пред която др. Пеко
Таков да отчита всеки 15 дни извършеното от ЦКС за отстраняване на съществуващите слабости
и нередности в кооперативните организации, включени в системата на ЦКС, и за постигнатите резултати по тяхното оздравяване.
Председателят на комисията да прави тримесечни доклади пред Министерския съвет за положението на ЦКС и на включените в него кооперативни организации.
3. Разрешава се на Българската народна банка да продължи кредитирането на кооперативните организации, част от заемите на които са останали без стоково-материално покритие до издаване на 218-то постановление на Министерския съвет и ЦК на БКП от 2.III.1951 г.
4. Задължават се Българската народна банка и ЦКС до 30.I.1952 г. да изготвят план за покриване на загубите, реализирани от кооперативните организации от 2.III.1951 г. до края на 1951 г.
и за изплащане задълженията на тези организации към Б. н. банка, останали без стоково-материално покритие в резултат на тези загуби.
5. Забранява се на Българската народна банка да кредитира през 1952 г. кооперативните
организации, които имат задължения към банката, останали без стоково-материално покритие, извън тези по т. 81 от 218-то постановление на Министерския съвет и ЦК на БКП от 2.III.1951 г. и
по т. 4 от настоящето постановление.
София, 2 октомври 1951 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Б. Н. БАНКА: Ат. Н. Мечкаров
ЦДА, ф. 132П, оп. 3, а.е. 41, л. 1–8. Оригинал. Машинопис.
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№ 364
ПИСМО ОТ ТРУДОВОКООПЕРАТИВНОТО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО В С. АВРАМОВ,
КОТЛЕНСКА ОКОЛИЯ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО
ЧЕРВЕНКОВ С ИСКАНЕ ЗА ОТСРОЧВАНЕ ИЗДЪЛЖАВАНЕТО НА ПРОСРОЧЕНИТЕ МУ
ЗАЕМИ КЪМ БНБ И БЪЛГАРСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Котел, 29 януари 1952 г.

Трудово Кооперативно Земеделско Стопанство „Г. АВРАМОВ“ с. Аврамов, Котелско
№ 43
28 януари 1952 год.
ЧРЕЗ Другаря
Управител на Българска нар[одна] Банка
гр. Котел
ЧРЕЗ Другаря
Председател на Окол[ийския] нар[оден] Съвет на
депутатите на трудящите се
гр. Котел
До Другаря Председател
на Министерския Съвет на Народна
Република България в
гр. С о ф и я
Другарю Министър Председателю,
Стопанството ни се образува на 16 септемврий 1945 година от 69 кооператори с 2 751 декари работна земя, а към днешна дата стопанството притежава 3 099 декари земя, от която 2 127
декари ниви, 578 декари лозя, 338 декари ливади и 56 декари зеленчукови градини с /89/ кооператори 110 работоспособни кооператори.Кооперативното ни стопанство се намира в тежко финансово затруднение поради неправилното му насочване още от основаването на същото. Ръководството, неприценявайки правилно
своите възможности се е впуснало в строежи и покупка на едър земеделски инвентар за която цел
е ползвало кредити, изплащането на които не е по силите на фонда „Строителство“ при същото.
Създавало е странични предприятия не присъщи за дейността на ТКЗС с което е отклонена основната задача на ТКЗС – създава[не] на здрава производителна основа за земеделски произведения.За задоволяване нуждите на кооператорите е допущано масово и страхотно преавансиране
на кооператорите в пари от средствата на БНБанка.Неуражайната и сушава 1949 година нанесе големи поражения на стопанството, вследствие
на което не е разпределена на кооператорите натурална продукция от полевъдството, нито пък е
осигурен минимум фураж за кооперативния добитък.На стопанството ни беше произведена супер ревизия от основаването му до 18 септемврий
1951 година.Към датата на ревизията стопанството дължи:
а) Българска народна банка
– 17,875,787 лева
б) Бълг[арска] инвестиционна банка – 11,215,228 лева
Или всичко – 29,091,015 лева
в) до 31.ХII.1951 год. стопанството погаси от дълга си сумата от 3,994,015 лева.г) или към 1.I.1952 година дълга остава 25,097,000 лева.Горните кредити всички минаха в просрочие, поради което БНБанка гр. Котел отказва да
кредитира стопанството ни под каквато и да било форма. Същото е изправено пред страшното по-

3. Кредитна дейност

Селскостопански и кооперативен кредит

475

ложение да остане без един лев кредит при своята бъдаща дейност, а също и без никакъв авоар за
авансиране на членовете си за предстоящите им трудодни и за заплащане на изработените трудодни до края на 1951 година, каквито има още незаплатени на кооператорите.
Всичко това ще утежни още повече лошото състояние на стопанството и неминуемо ще го
изправи пред една тежка и неизвестна безизходност.Горното като Ви излагаме, молим Вашата бърза интервенция, за да бъде подпомогнато стопанството ни за излизане от това състояние и за час по-скорошното му укрепване, а именно:
1) Да се отсрочат дълговете на стопанството ни за 8 (осем) години,
2) Да се спре надчисляването на лихви на дълга при двете банки.
3) Да се разреши на БНБанка и БИБанка да кредитират стопанството ни с всички необходими кредити за бъдащата му дейност за правилното провеждане на тази дейност.Така подпомогнато, стопанството ни бързо ще поправи допуснатите грешки и в не голям
срок ще стъпи здраво на краката си за да отговори на нуждите за които се е родило и живее.Уверени, че молбата ни ще бъде чута и удовлетворена, оставаме с
ОТЛИЧНИ ДРУГАРСКИ И КООПЕРАТИВНИ ПОЗДРАВИ:
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
Председател:
ПОДПредседател:
1)
2)
ЧЛЕНОВЕ:
3)
4)
5)

[- - -]
[- - -]
[- - -]
[- - -]
[- - -]
[- - -]
[- - -]

Българската народна банка – Котленски клон, познава от близо дейността на Трудовото кооперативно земеделско стопанство в с. Аврамово, Котленска околия. Организационното му състояние не е лошо. Условия за развитието на стопанството има добри, понеже районът му е лозарски, овощарски.Финансовото му състояние е зле, дължащо се, че при основаването на стопанството са допуснати нередности в отклонение на оборотни средства в инвестиции, преавансиране на членовете и др.
Нашето мнение е, че ако се продължи срока на изплащането на кредита, стопанството ще се
стабилизира.Изх. № 260
29.I.1952 г.

Българска народна банка – Котленски клон
Ст[арши] Счетоводител:
Управител:
[- - -]
[- - -]

Изпълкома при Околийския Народен съвет – гр. Котел ходатайства за удовлетворяване искането на Управителния Съвет при ТКЗС с. Аврамов
гр. Котел, 29.I.1952 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
[- - -]
ЦДА, ф. 136, оп. 12, а.е. 975, л. 8–9. Оригинал. Машинопис.

№ 848
СЕКРЕТАР:
[- - -]
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№ 365
ПИСМО ОТ БЪЛГАРСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С
МНЕНИЕ ЗА НЕПРИЕМАНЕ ИСКАНЕТО НА ТРУДОВОКООПЕРАТИВНОТО ЗЕМЕДЕЛСКО
СТОПАНСТВО В С. АВРАМОВ, КОТЛЕНСКА ОКОЛИЯ, ЗА ОТСРОЧВАНЕ ИЗДЪЛЖАВАНЕТО
НА ПРОСРОЧЕНИТЕ МУ ЗАЕМИ КЪМ БАНКАТА
София, 5 март 1952 г.
БЪЛГАРСКА
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Отдел Земеделие
№ 8051

София, 5.III.1952 г.
ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Т У К
КОПИЕ: МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
/Управление Финансиране
народното стопанство/
Т У К

На № А-13-17/19.II.1952 г.
Към № 6291/22.II.1952 г.
По повод молбата на ТКЗС „Г. Аврамов“ с. Аврамово, Котленско, с която иска отсрочка на
задълженията си към банката и Б. Н. Банка, направихме справка при нашия клон в гр. Сливен, където се водят задълженията му.
От направената справка се установи следното:
ТКЗС с. Аврамово дължи към банката ни общо 8.353.652 лв., от която сума 3.556.544 лв.
представляват просрочени погасителни вноски с настъпили падежи за плащане.
Дългът на стопанството произхожда от отпуснати му заеми за строеж на сгради и набавяне земеделски инвентар. Заемите са разрешени при максималните срокове, до които може банката да разрешава такива съгласно т. 48 на 1434-то постановление на Министерския съвет от
4.ХII.1951 г.
Мнението на банката е, че на въпросното стопанство би могло да се направи само преизчисление на задълженията, като се установят нови анюитетни вноски, ако за това даде съгласие
Министерският съвет.
Кредитиране на ТКЗС с нередовни задължения към банката е забранено (т. 40 от 1434-то
постановление на Министерския съвет от 4.ХII.1951 г.), освен ако за това има съгласие на Министерския съвет.
Приложение: п[исм]о № 43 на ТКЗС с. Аврамово.
БЪЛГАРСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Н[ачалник] управление:
Д. Сапунджиев
ЦДА, ф. 136, оп. 12, а.е. 975, л. 7. Оригинал. Машинопис.

Председател:
Ил. Мантаров
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№ 366
ПИСМО ДО БЪЛГАРСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ С МНЕНИЕ ЗА КОНВЕРТИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ
ЗАЕМИ НА ТРУДОВОКООПЕРАТИВНОТО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО В С. АВРАМОВ,
КОТЛЕНСКА ОКОЛИЯ
София, 15 март 1952 г.
БЪЛГАРСКА
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Централно управление
№ 9337

София, 15.III.1952 г.
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Т У К
Копие: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Управление: финансиране на
народното стопанство
Т У К

Към № 8051
В допълнение на писмото ни под насрещния номер Ви донасяме, че ТКЗС с. Аврамово, Котелско, има следните задължения към банката:
Цел на заема

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Заем за строеж на работилница и торище
Заем за постройка на обор
Заем за поети отклонени оборотни средства
Заем за постройка свинарник
Заем за земеделски инвентар
Заем за земеделски инвентар
Общо:

Всичко дълг

Срок за
изплащане

Просрочени
анюитети

452.057
2.400.000
3.297.293
95.418
260.000
1.848.884

8 год.
10 „
10 „
5 „
5 „
5 „

54.265
900.000
737.787
15.608
1.848.884

8.353.652
=======

3.556.544
========

Както се вижда от горното, банката е дала максималните срокове по тези заеми съгласно т.
48 на 1434-то постановление на Министерския съвет и няма законно основание да прави никакви
облекчения в лихвен %, разсрочки, опрощения, глоби и пр.
Като се взе обаче предвид финансовото и стопанско положение на ТКЗС – с. Аврамово,
банката потвърждава даденото в насрещното си писмо становище и предлага:
– всички задължения на стопанството в размер на 8.353.652 лв. да се конвентират, включително лихвите до деня на конверсията.
Така конвентиран, дългът да се изплати в срок от 10 години с равни шестмесечни анюитети с падежи 31 май и 30 октомври всяка година.
Първият анюитет да се изплати на 31 май 1953 год.
Крайният срок за издължаване на заема е 31 май 1962 год.
Съгласно 1434-то постановление на Министерския съвет от 26.ХI.1951 г. заемите на ТКЗС
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се изплащат с годишни анюитети, но за да може стопанството да изплати по-леко задълженията
си, банката предлага в случая анюитетите да бъдат шестмесечни.
Приблизителният размер на 6-месечния анюитет ще бъде 502.300 лв.
Продължението срока на заема е от компетенция само на Министерския съвет.
БЪЛГАРСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Н[ачалник] управление:
Д. Сапунджиев

Председател:
Ил. Мантаров

ЦДА, ф. 136, оп. 12, а.е. 975, л. 6. Оригинал. Машинопис.

№ 367
ЗАПИСКА ОТ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ РАЙКО ДАМЯНОВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ИЗДАВАНЕ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОТСРОЧВАНЕ
ИЗДЪЛЖАВАНЕТО НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАЕМИ НА ТРУДОВОКООПЕРАТИВНОТО
ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО В С. АВРАМОВ, КОТЛЕНСКА ОКОЛИЯ, КЪМ БНБ И
БЪЛГАРСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
София, 29 март 1952 г.
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ЗАПИСКА
ОТ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАМИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Райко Дамянов
По молба № 43 от 28.I.1952 год.
на ТКЗС в с. Аврамов, Котелско Вх. № А-13-17
Другарю Председател,
Трудовото кооперативно земеделско стопанство в с. Аврамов, Котленска околия, с молба
№ 43 от 28.I.1952 год., моли да бъде отсрочено издължаването на просрочените му заеми пред
БНБ и БИБ за 8 години, да се спре начислението на лихвите върху същите задължения и да се
разреши БНБ и БИБ да кредитират стопанството с всички необходими кредити за бъдещата му
дейност.
Изпадането на стопанството в материално затруднение, с общо задължение над 25.000.000
лв., се дължи на допуснатите нередности още с основаването му – 1945 год., като са се впуснали
в строежи, създаване на странични предприятия, неприсъщи на дейността на ТКЗС. Членовете са
преавансирани с пари от средствата на БНБ. Неурожайната 1949 год. е допринесла за отежняване
положението му.
Поради просрочване на голяма част от задълженията БНБ е отказала да кредитира стопанството под каквато и да е форма. С това се лишават от кредити за бъдеща дейност и авоари за
авансиране на членовете и за заплащането на трудодни, останали неизплатени до края на 1951 год.
БНБ дава съгласие просрочените задължения в размер на 10.000.000 лв. да се отсрочат,
както следва: до 1.Х.1952 год. 5.000.000 лв. и до 1.Х.1953 год. 5.000.000 лв. Не възприема отсрочването на заема да стане безлихвено като незаконосъобразно.
БИБ дава съгласие просрочените и непросрочени задължения в размер на 8.353.652 лв. да
се конвентират, заедно с лихвите и се изплатят в срок от 10 год. с равни шестмесечни анюитети.
Едно разсрочване на задълженията на стопанството би се отразило за стабилизиране на фи-
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нансовото му състояние и за бъдещото му развитие, за което има добри условия, като се има предвид, че районът е лозарски и овощарски. Разрешение за безлихвено отсрочване не следва да се даде поради липса на законно основание, а също така да не стане причина за искане и от други стопанства.
Моля бюрото на Министерския съвет да одобри приложеното проекто-разпореждане.
София, 29.III.1952 год.
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: ..........
РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПА: М. Михов
ПОМОЩНИК: Вл. Букурещлиев
ЦДА, ф. 136, оп. 12, а.е. 975, л. 3–4. Оригинал. Машинопис.

№ 368
РАЗПОРЕЖДАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОТСРОЧВАНЕ ИЗДЪЛЖАВАНЕТО НА
ПРОСРОЧЕНИ ЗАЕМИ НА ТРУДОВОКООПЕРАТИВНОТО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО В
С. АВРАМОВ, КОТЛЕНСКА ОКОЛИЯ, КЪМ БНБ И БЪЛГАРСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
София, 3 април 1952 г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 1032
от 3 април 1952 год.
по молба № 43 от 28.I.1952 год. на
ТКЗС – с. Аврамов, Котленска околия
Вх. № А-13-17
Относно: отсрочване издължаването на заеми към БНБ и БИБ.
БЮРОТО НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ РАЗПОРЕДИ:
1. Разрешава се на Българската народна банка да отсрочи издължаването на просрочения
заем на Трудовото кооперативно земеделско стопанство в с. Аврамов, Котленска околия, в размер
на 10.000.000 лв., който се погасява, както следва:
а) до 1 октомври 1952 г. – 3.000.000 лв.
б) до 1 октомври 1953 г. – 3.000.000 лв.
в) до 1 октомври 1954 г. – 4.000.000 лв.
2. Разрешава се на Българската инвестиционна банка да конвентира задълженията на Трудовото кооперативно земеделско стопанство в с. Аврамов, Котленска околия, в размер на
8.353.652 лева включително лихвите до деня на конверсията. Така конвентиран, дългът да се изплати в срок от 8 години с равни шестмесечни анюитети с падежи 31.V. и 30.ХI. всяка година.
Първият анюитет да се изплати на 31 май 1953 година.
Изпълнението на настоящото разпореждане се възлага на Българска народна банка и на
БИБ.
София, 3 април 1952 г.
, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: В. Поптомов-?
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: А. Войнов
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Постановлението да се изпрати:
В пълен текст
В извлечение
1. земеделие
2. Б.Н.Б.
/
3. Б. Инв[естиционна] Банка
/
4. финанси
5. Т.К.З.С. с. Аврамов, Котленско
София, 3.IV.1952 г.
/
ЦДА, ф. 136, оп. 12, а.е. 975, л. 1. Оригинал. Машинопис.

№ 369
ЗАПИСКА ОТ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ РАЙКО ДАМЯНОВ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ С ПРИЛОЖЕН
ПРОЕКТ ЗА РАЗПОРЕЖДА НЕ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА
КООПЕРАТИВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
София, 15 септември 1952 г.
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ЗАПИСКА
ОТ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РАЙКО ДАМЯНОВ
По доклад № 568 от 9.VIII.1952 г.
на Председателя на ЦКС Вх. № 24-116
ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Председателят на Централния кооперативен съюз другарят Пеко Таков с доклад № 568 от
т.г. моли да се вземе решение от Министерския съвет, Българска народна банка и през III-то тримесечие на 1952 година да кредитира кооперативните организации, приключили със загуба към 30
юни 1952 година.
От направената проверка се установи, че това е трето по ред искане за продължаване кредитирането от Българска народна банка кооперациите, приключили със загуба на 31 декември
1951 година, 31 март 1952 година и 31 юни 1952 година.
Централният кооперативен съюз недостатъчно упражнява контрол за затягане финансовото състояние на кооперациите. От представеното сведение за загубите на кооперативните организации от 1 април 1951 година до 30 юли 1952 година е видно, че има известно намаление на губящите се кооперации, но това е съвършенно недостатъчно.
Необходимо е Централният кооперативен съюз да приложи мероприятия, които да спомогнат за оздравяването на боледуващите кооперации, като сливането на някои кооперации в една и
други.
Докладът е съгласуван с съответните министерства и ведомства, но последните са направили възражения по предложението на Централния кооперативен съюз.
За разглеждането на разногласията бе свикано съвещание, на което се постигна съгласие.
Възприетите становища са отразени в предлаганото проекто-разпореждане.
Предлагам Бюрото на Министерския съвет да одобри приложеното проекто-разпореждане.
София, 15 септември 1952 година
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ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Р. Дамянов
РЪКОВОДИТЕЛ ГРУПА: /п/ Н. Йонков
МЛ
[- - -]
[Приложение]

ПРОЕКТО-РАЗПОРЕЖДАНЕ
По доклад № 568 ОТ 9.VIII.1952 г. НА
Председателя на централния кооперативен съюз
Вх. № 24-116
ЗА: кредитиране на кооперативните организации
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РАЗПОРЕЖДА:
1. Задължава се Българската народна банка да продължи и през III-то тримесечие на 1952
година кредитирането на кооперативните организации, приключили с загуба към 30 юни 1952 година при наличие на такива към 31 март 1952 година и 31 декември 1951 година или към една от
последните две дати.
Кредитирането да се извършва освен по разпоредбите на 218-то постановление на Министерския съвет и Централния комитет на Българската комунистическа партия, но и при следните
условия:
а) кооперативните организации, реализирали загуби през II-то тримесечие на 1952 година,
да съставят напълно реални планове, за отстраняване причините за тези загуби, и покриването им
до 31 декември 1952 година.
Тези планове да се съставят не по-късно от 15 октомври 1952 година и одобрени от Районните кооперативни съюзи, респективно Централния кооперативен съюз да се представят на съответните клонове на Българска народна банка в срок до 20 октомври 1952 година.
Българската народна банка спира кредитирането на кооперативни организации, непредставили плановете в определения срок.
б) при съставянето на заздравителните планове кооперативните организации да предвидят
редица мероприятия, като: въвеждане строг режим на икономии, за снижение разходите по издръжка на обращението, мобилизиране на вътрешните ресурси, изпълнение и преизпълнение на
плановете на стокооборота и изкупуването, оплътняване работното време и други.
2. Задължава се Министерството на финансите да прави чрез своите органи редовни тримесечни проверки на кооперациите, във връзка с правилното изчисление и редовно внасяне на данъците в приход на държавата.
Изпълнението на настоящото разпореждане се възлага на Централния кооперативен съюз и
Българска народна банка.
София, 15 септември 1952 година
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Р. Дамянов
РЪКОВОДИТЕЛ ГРУПА: /п/ Н. Йонков
[Върху документа – надпис:]
Др. Марангозов
За 26.IХ – 10 ч.
ЦДА, ф. 163, оп. 58, а.е. 1, л. 43–46. Оригинал. Бланка. Машинопис
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№ 370
СПРАВКА ЗА СЪГЛАСУВАНЕТО НА ДОКЛАДА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ
КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТИРАНЕ ОТ БНБ
НА КООПЕРАЦИИТЕ, ПРИКЛЮЧИЛИ СЪС ЗАГУБА
София, 15 септември 1952 г.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СПРАВКА
За съгласуването на доклад № 568 от 9.VIII.1952 г.
на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ
Вх. № 24-116
С кого е
съгласуван
Държавна планова
комисия
Министерство на
финансите
Българска народна
банка

По кой
пункт
–

Какво е мнението
На съвещанието при Подпредседателя на
Министерския съвет др. Райко Дамянов се
постигна съгласие и през третото тримесечие
на н.г., Българска народна банка да кредитира
кооперациите приключили с загуби към 30 юни
1952 година при наличност на такива загуби
към 31.III.1952 г. и 31.XII.1951 година.
Препоръчва се за в бъдеще слабите губещи
кооперации в един район да се сливат в една
кооперация, за да се избегнат управленческите и
др. разходи.

София, 15 септември 1952 година
РЪКОВОДИТЕЛ ГРУПА: Н. Йонков
[- - -]
ЦДА, ф. 163, оп. 58, а.е. 1. Oригинал. Mашинопис.
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№ 371
ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪЮЗ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ
КООПЕРАЦИИ ВАСИЛ РАЙДОВСКИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗСРОЧВАНЕ НА ИЗДЪЛЖАВАНЕТО НА ПРОСРОЧЕНИЯ
ЗАЕМ НА ДЪРВОДЕЛСКАТА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СТРОЕЖ“ В
КЮСТЕНДИЛ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
София, 16 април 1953 г.
До другаря
Председател на Министерския съвет
Т у к.-

ДОКЛАД
от ВАСИЛ ХРИСТОВ РАЙДОВСКИ –
председател на Централния съюз на ТПК – София.
ОТНОСНО: Разсрочване изплащането заема при Б. Н. Банка на
дърводелската ТПК „Строеж“ – гр. Кюстендил и прехвърляне
от Б. И. Банка вноските є за амортизационни отчисления.
Дърводелската ТПК „Строеж“ – в гр. Кюстендил е основана през 1946 год. изключително
от работници, които в подавляющето си болшинство са влезли без машини и инструменти, вследствие на което кооперацията е трябвало да създаде необходимия машинен парк, ангажиращ големи средства. Собствените средства на кооперацията, обаче, са били крайно ограничени, защото
член-кооператорите, поради слабите си финансови възможности, не са били в състояние да внасят
големи суми за дялов капитал, а това са вършили на части, отделяйки средства от трудовото си
възнаграждение. Увеличението на инвентара на кооперацията, наложено, поради обстоятелството,
че през 1948 година по искане на Ок[ръжния] нар[оден] съвет е трябвало да се открият нови отдели за репаратура, е затруднило още повече финансовото положение на същата. А нарастването
собствените средства се е затруднило и вследствие обстоятелството, че членовете – младежи, отивайки на редовна военна служба, са били принудени да прекъснат вноските си за дялов капитал.
Въпреки трудностите си, кооперацията е полагала усилия и е успявала досега да не приключва със загуба, да изплаща данъците си към държавата и да не допуска дебиторска разпиляност.
При финансовото си затруднение, обаче кооперацията е просрочила кредита си, а освен това, не е в състояние да отговори на изискванията на Б. Н. Банка за собствено дялово участие при
кредитирането є, в резултат на което Б. Н. Банка, съгласно т. 33, буква „б“ на 218-то постановление на Министерския съвет и Ц. К. на БКП от 2.III.1951 година е спряла кредитирането є. А спирането на кредита на кооперацията, по който дължи 170.000 лв., я поставя в невъзможност да извършва производствената си работа, да изпълнява плана си, да изплаща възнаграждението на производствениците и въобще да продължи съществуванието си.
В същото време кооперацията държи на влог в Б. И. Банка вноски за възстановяване около 34.000 лв., които биха могли да облекчат състоянието є.
Въпроса за разсрочване задълженията на кооперацията съгласувахме с БНБ, която с писмо
№ 12495 от 9.V. т.г. даде съгласието си за това, а въпроса за прехвърляне амортизационните отчисления за възстановяване съгласувахме с Б. И. Банка, която с писмо № 13037 от 24.IV. т.г., макар да счита, че с исканото прехвърляне не ще се облекчи чувствително положението на кооперацията, по изключение дава съгласието си да извърши прехвърлянето.
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Като донасям горното и с цел да не се дойде до ликвидиране на кооперацията, а є се даде
възможност да продължи работата си с успех, което би било от полза не само за кооператоритепроизводственици, но и за народното ни стопанство, предлагам Министерският съвет да приеме
следното
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е:
1. Разрешава се Б. Н. Банка да разсрочи задълженията на дърводелската т[рудово-]п[роизводителна] кооперация „Строеж“ – гр. Кюстендил със срок за издължаване 31 декември 1953 година
2. Разрешава се Б. И. Банка да прехвърли на Б. Н. Банка набраната от същата кооперация
сума от амортизационни отчисления за възстановяване към 31.III.1953 година за покриване част
от задължението по заема є при същата банка.*
гр. София, 16 април 1953 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Райдовски
ЦДА, ф. 136, оп. 14, а.е. 879, л. 9. Оригинал. Машинопис.
* Текстът на този проект за разпореждане е одобрен и е влязъл с незначителни изменения в Разпореждане № 926 на Министерския съвет от 22 юни 1953 г.

№ 372
ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО ДОКЛАДА НА
МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНАТА ТЪРГОВИЯ ПЕЛО ПЕЛОВСКИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ ЗА КРЕДИТИРАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И КООПЕРАЦИИТЕ
София, 3 юни 1953 г.

ПРОТОКОЛ № 34
Заседание на 3 юни 1953 година
Заседават: АТАНАС МЕЧКАРОВ, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, ИВАН ПАЛИЙСКИ, РОЗАЛИН
ЧУБРИЕВ, МИХАИЛ ВЕЛЬОВ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, ПЕТЪР ПОПОВ, ЛЮБЕН ТОДОРИНОВ
Присътствуват:
Заседанието се откри на 16 часа

Дневен ред:
1. Разглеждане доклад № КМ-89/28 май 1953 година на Министъра на вътрешната търговия до Министерския съвет, относно кредитирането на търговските организации и кооперациите и
мнението на Банката по същия доклад. Докладва Иван Палийски.
След като бе прочетен доклада-проекто-постановление на Министъра на вътрешната търговия до Министерския съвет, относно кредитирането на търговските организации и кооперациите и
станалите по същия разисквания,
се взе следното
РЕШЕНИЕ:
1.Централното управление на Българската народна банка е на мнение,
че с предложеното с доклад № КМ-89/28 май 1953 година на Министерство на вътрешната търговия проекто-постановление за кредитирането на търговските организации и кооперации-
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те не се разрешават стоящите въпроси във връзка с това кредитиране;
че самата постановка на въпросите в доклада не отговаря напълно на истината;
че централният въпрос за финансовите затруднения, които срещат търговските предприятия и кооперациите е наличността на свръхнормативните запаси от големи количества залежали,
негодни и други стоки, които всекидневно носят загуби на търговските организации и кооперациите, а не в „неправилното и ненавременно кредитиране на държавните и кооперативни търговски
организации от страна на Банката“, късите срокове, давани от Банката за покриване на снижаващите се лимити, спирането от страна на Банката на кредитирането на търговските организации и
кооперациите при липса на собствени оборотни средства и други, както се изнася в доклада;
че именно този въпрос трябва да бъде поставен на първо място без да се смесва и замъглява с други странични въпроси;
че в Съветския съюз Министерският съвет, Политбюро и лично Сталин са се занимавали
само и отделно с въпроса за свърхнормативните запаси без той да се смесва с други въпроси;
че въпросът за преразпределението на оборотните средства не следва да се поставя в този
доклад, тъй като той е разрешен с редица излезли вече постановления и разпореждания на Министерския съвет.
2. Приема се предложеното мнение на Българската народна банка по доклад № КМ-89/28
май 1953 година на Министъра на вътрешната търговия до Министерския съвет, относно кредитиране на търговските организации и кооперациите.
София, 3 юни 1953 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ:
Зам. председатели:

Главен ревизор:
Н-к управление „Планово-икономическо“:
Главен счетоводител:
Секретар на ЦУ на БНБ:
ПРИЛОЖЕНИЕ: един доклад.

Ат. Мечкаров
Г. Терзиев
Ив. Палийски
Р. Чубриев
М. Вельов
А. Георгиев
П. Г. Попов
Л. Тодоринов
В. Христов

Поверително
София, 3 юни 1953 година
До
Другаря ПЕЛО ПЕЛОВСКИ
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНАТА ТЪРГОВИЯ
Т У К
На № КМ-89/28. май 1953 г.
След като проучихме доклада Ви до Председателя на Министерския съвет относно „Кредитирането на търговските организации и кооперации“, даваме следното мнение:
Доклада Ви е изграден на безпринципна и фалшива основа, като за целта фактите се изопачават.
В доклада се изнася, че „основната причина“ за неизпълнението плана по стокооборота
през I-то тримесечие на н.г. е „неправилно и ненавременно кредитиране на държавните и кооперативни търговски организации от страна на БНБ“ и че „така, както се провежда кредитирането им,
особено от началото на т.г., то (кредитирането) се превръща в сериозна спънка за развитието на
стокооборота и за осигуряване стоки за населението“.
От това, което е изнесено в доклада, не може да се разбере точно в какво се състои непра-
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вилността на кредитирането и „грубото неспазване от БТБ при кредитирането на 218-то постановление“, както Вие се изразихте на последното заседание на Министерския съвет.
След съответното тълкувание на отделните точки в доклада намираме, че за неправилно се
счита: по т.1 – отказа на Банката да кредитира по стокооборота и стоките над норматива в края на
тримесечието, когато търговските предприятия не са снижили запасите си от стоки съобразно намаления норматив, вследствие намаления план по стокооборота; по т.2 – отказа на Банката да кредитира, когато Министерството на вътрешната търговия и Централният кооперативен съюз не са
изпълнили 912-то постановление от 8.VIII.1951 г.; П-1214-то постановление от 1951 г.; 757-то
постановление от 1952 г. на Министерския съвет за снабдяване търговските организации със собствени оборотни средства; по т. 3 – Банката със закъснение наредила да се кредитира по 1041-то
постановление от 31 декември 1952 г. за сезонни запаси и кредитирала в съответствие с изпълнението плана по стокооборота; по т. 4 – (която липсва в доклада) – отказа на Банката да кредитира
внесените наднормативно стоки; по т. 5 – отказа на Банката да кредитира останалите непласирани
стоки за поощрение на селските производители; по т.6 – отказа на Банката да кредитира свръхнормативните запаси вследствие несъответствието между плана по стокооборота на едро и плана за
стокооборота на центролизования фонд на търговските организации на дребно; по т. 6 – налагането на отговорно пазене върху стоките, когато търговската организация систематически просрочва
плащанията по доставките си; по т. 7 – намалението със 6% оборотните средства за ускоряване
обращаемостта на стоките, съгласно П-623-то постановление на Министерския съвет от
4.VIII.1952 г.
С други думи казано, Вие считате, че при кредитирането на търговските организации Банката не трябва да се ръководи от основните положения, които характеризират банковата система
при плановото социалистическо стопанство и които са залегнали като основни положения при
преустройството на банковата система у нас с 218-то постановление на Министерския съвет и ЦК
на БКП от 2 март 1951 година.
За да не се схване тая основна задача на доклада, в същия са наговорени купища неверни и
неоточнени работи.
Да започнем с т. 1 от изложението на доклада:
Примерът, който давате за ДТП „Народен магазин“, е неверен. Не може да не Ви е известно, че кредитите на ДТП „Народен магазин“ са както следва:

Стокооборот
Собствени средства 25%
Кредит (по стокооборот 75%)
Норматив лева
Заеми сезонни запаси:
за лятна конфекция ср.30.IV
за зимнина пр.снабд.обекти 30.IV.
при преоформяването (окр.169 и 198)
дървен материал за ски
за хлебопроизводството Устово
Всичко сезонно:
Свръхнормат.заеми на дребно в ликв.:снижавани по план
Свръхнормат. на едро:
Изкупуване на злато лева
Изкупуване на мебели
Вносни стоки
А всичко заеми лева:

IV тримесечие

I. тримесечие

415.000.000
98.897.000
296.694.000
395.591.000

350.000.000
78.391.700
236.675.100
315.566.800

10.000.000
6.350.000
3.771.000
300.000
20.421.000
25.436.000

10.000.000
1.580.000
1.650.000
500.000
13.730.000
10.369.000

800.000
15.000.000
21.000.000

400.000
10.000.000
-

379.351.000

271.174.100

Независимо от това на 20 март 1953 г. се разреши за временни нужди за вносните стоки
със срок 31 март, заеми в размер на 35.516.000 лева, срока на който впоследствие беше продължен
до 10 април с.г.
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От горепосочените данни се вижда, че съвсем на aнгро е направено заключението, че Банката кредитирала така, че предприятието, за да не изпадне във финансово затруднение, е трябвало
да изпълни плана си по стокооборота през I-то тримесечие т.г. със 173%.
Ако се вникне в нещата, с искреното желание да се видят такива, каквито са ще се разбере,
че грешникът тук не е кредитът, а планът, който е съставен от Министерството на вътрешната
търговия за това предприятие. При положение: че от 415 млн. лева през IV-то тримесечие на
1952 г., стокооборота през I-то тримесечие на 1953 г. е 350 млн. лева; че в предприятието има сезонни запаси от зимни стоки за 6.350.000 лева, от които, по плана на предприятието, трябва да се
пласират за 4.770.000 лева;; че има дървен материал за ски за 300.000 лева, който трябва до края
на м.март да се пласира в производството и ските да се прoдадат; че от залежалите от 1952 г.
свръхнормативни запаси за 3.771.000 лева, предприятието трябва според собствения му план да
продаде стока за 2.121.000 лева; че трябва да се намалят свръхнормативните запаси на предприятието от 25.436.000 лева на 10.369.000 лева, т.е. с 15.067.000 лева и др. – Министерството на вътрешната търговия трябваше да определи стоков фонд на ДТП „Народен магазин“ – 257.342.000
лева, а не 407 млн.лева, т.е. със 149.658.000 лева в повече.
Така, ако продължавате да планирате тежкo и горко на търговските организации и народното стопанство.
Докъде води едно такова завишение на стоковия фонд на Министерството на вътрешната
търговия показват следните таблици:
Финансовото състояние на държавните и кооперативните търговските предприятия по балансите им на 31 март 1953 г. е следното:
МИНИСТЕРСТВА

Оборотни
средства

Източници
за покриване
оборотните
средства

Нормируеми

Налични
Банкови
собств.
заеми и
обор. извънбанкова
средства задлъжнялост

Неправилно ангажирани
оборотни средства

свръхнормативни запаси
Всичко

просроч.

годни

Дефектни,
демодирани,
некомплектувани
и непласируеми

Разчетни
документи

Заеми

милиони лева
I. Държавен сектор
1. На едро
2. На дребно
¬ÒË˜ÍÓ:

2096
1596
3692

687
831
1518

166
266
432

1921
1275
3196

942
257
1199

45
69
114

170
119
289

132
170
302

II. Кооперативен сектор
1. На едро
2. На дребно
¬ÒË˜ÍÓ:

2386
1517
3903

626
1027
1653

24
13
37

1744
1330
3074

374
374

237
89
326

56
57
113

115
183
298

III. А общо – държавен и
кооперативен сектор
1. На едро
2. На дребно
Всичко:

4482
3113
7595

1313
1858
3171

190
279
469

3665
2605
6270

1316
257
1573

282
158
440

226
176
402

247
353
600

3440

1284

30

2679

374

301

90

273

3692
463

1518
369

43
27

3196
395

1199
-

114
25

289
23

302
25

7595

3171

469

6270

1573

440

402

600

IV. Търговия в:
1. Селото – кооп.сектор
2. Града:
а) държавен сектор
б) кооперат. сектор
А всичко:
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Разпределението на годните и негодните свръхнормитивни запаси на 31 март 1953 година
се вижда от следната таблица:
Непласируеми и неупотреб. стокови и др. материални ценности
МИНИСТЕРСТВА
И ВЕДОМСТВА

Годни
свръхнормативни
запаси

Демодирани

Лошокачествени

Некомплекттувани

Всички
останали

Всичко

А ВСИЧКО

в милиони лева
М[инистерст]во на вътрешната търговия
ДТП „Народен магазин“
147
ДТП „Специална търговия“
4
ДТП „Бакалски стоки“
68
ДТП „Облекло и обувки“
784
ДТП „Стройматметиз“
46
ДТП „Ж.п.ресторанти“
1.049
Ц.К.С.
Всичко:

375
1.424

7
1
6
14

2
2
1
5

1
4
5

25
3
9
37

35
4
17
5
61

182
4
72
801
51
1.110

28
42

12
17

1
6

285
322

326
387

701
8.811

Други
вземания

Общи
вземания

35
5
3
25
41
57
14
180
547

46
8
5
41
97
124
55
376
888

Отклонени оборотни средства във вземания:
ПРЕДПРИЯТИЯ

Липси и
начети

Стоки и
пед.работи,
неизпл. в
срок и ст.
на отг.пазене

Спорни
вземания

Вземания
от бъджета

Преоценки

в милиони лева
1. Вътрешна търговия
ДТП „Народен магазин“
ДТП „Специална търговия“
ДТП „Ж.п.бюфети“
ДТП „Топливо“
ДТП „Бакалски стоки“
ДТП „Облекло и обувки“
ДТП „Стройматметиз“
2. Ц.К.С.

1
2
2
4
2
4
1
16
47

1
1
41
60
19
122
137

6
1
11
23
3
21
55
87

1
1
15

2
2
55

Мнението на Банката по предложенията в тази точка е, че ако се задължи Банката да изисква изплащането за „погасяване на снижаващия се лимит“ най-малко за 6 месеца както е предложението, не означава нищо друго освен премахването на контрола чрез лева по отношение на търговските организации. А това значи, показаните в таблиците нередности да се развихрят с още поголяма сила и да създадат още по-големи поразии за стопанството на страната.
На мнение сме, че също така е неправилно и искането Ви за постоянно изменяне нормативите в дни за стокооборота.
По точка 2.
Не отговаря на истината, че търговските организации при градските съвети при непопълнени
собствени оборотни средства са лишавани от кредит. Както е известно, по силата на 1214-то постановление на Министерския съвет от 1951 г., тия предприятия трябваше да се снабдяват със собствени оборотни средства до края на 1952 г.. До това време Банката ги кредитираше нормално. Министерството на вътрешната търговия не направи необходимото, за да се изпълни постановлението. По
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силата на буква „д“ от т.33 на 218-то постановление на Министерския съвет и ЦК на БКП за преустройството на банковата система и точка 8 от II-то приложение към същото постановление, Банката трябваше да спре кредитирането им, след като изтече срока за снабдяването на тия предприятия
със собствени оборотни средства. Но ние не наредихме това. Когато се видя, че много от търговските предприятия при градските народни съвети са с непопълнени собствени средства и спирането на
кредитирането ще даде лошо стопанско отражение, ние макар и незаконно с телеграма № 33 от
28.I.т.г. разрешихме кредитирането на същите за 5-дневните им потребности, докато въпросът се
разреши от Министерския съвет. От 4 март т.г., когато излезе П-110-то постановление, относно отпускане заеми за допълване дяловото участие с краен срок на плащане 1 юли т.г., тези предприятия
се кредитират нормално за допълване собствените им оборотни средства.
С доклада се прави предложение, Банката да кредитира и в бъдеще за допълване собственото дялово участие на търговските организации. Защо? Не се ли явява и това предложение като
стремеж да се лиши държавата, в лицето на Правителството, от възможността да контролира чрез
лева изпълнението плана по стокооборота и тоя за натрупванията от търговските организации, а
също и укрепването на стопанския им разчет.
На мнение сме, че вместо да се предлага Банката да кредитира търговските организации за
попълване на собствените им оборотни средства, Министерството следва да предприеме енергични действия за снабдяването на тия предприятия със собствени оборотни средства.
По точка 3.
1044-то постанавление на Министерския съвет от 30.ХII.1952 г. получихме в Банката на
9.I. т.г., а окръжно № 44 за прилагането му издадохме на 7.II.1953 г., но преди това с окръжно
№ 169/1952 г. беше дадено вече нареждане до клоновете на Българска народна банка, да кредитират търговските организации на дребно за сезонни запаси.
Считаме, че нареждането ни да се кредитира за сезонни запаси само ако планът по стокооборота е изпълнен, е неправилно. Това би било така, ако ставаше въпрос за нормални планови запаси, а тук се касае за изостанали непродадени стоки. При това положение, ако не се търси изпълнението на плана, при кредитирането, то значи до голяма степен да отпадне контролът на Банката
относно изпълнението плана за стокооборота, който контрол според 218-то постановление Банката е длъжна да упражни.
Не отговаря на истината, че Банката е забавила отпускането на заеми за сезонни запаси на
търговските предприятия в гр. Враца. Искането за заем е направено на 20.IV. т.г., в Централното
управление е получено на 27.IV. и е разрешен заемът на 30.IV. Що се касае до твърдението, че
просрочието се дължи на „неотпускане навреме заем за сезонни запаси“, следните три таблички
показват неоснователността на това твърдение, кои са истинските причини за просрочието.
Оборотни
средства
Министерства
и ведомства

Източници за
покриване на
обор. средства

Неправилно
ангажирани
обор. средства

Просрочени

Всичко

некредитируеми

налич.
обор
сред.

банкови
и извън
банкови
заеми

свръхнормативни
запаси

дефектни,
демодир.
непласир.
и запаси

разчетни
доументи

заеми

15.299
4.124
12.185
9.329
3.878
2.769
950

286
24
100
47
432
36
88

6.689
1.041
2.078
1.906
772
617
257

25.892
32.128
25.408
15.929
3.998
6.319
1.257

11.735
30.330
5.708
5.818
183

3.888
169
78
993
62
47

3.017
4.200
658
-

6.386
6.400
1.933
1.351
-

48.534

1.013

13.360

110.931

53.774

5.237

7.875

16.070

8.517

760

610

12.100

-

409

242

2.004

М[инистерст]во на вътреш. търг.
1 Нармаг
2. Облекло и Обувки
3. Бакалски стоки
4. Стройматметиз
5. Народни съвети
6. Топливо
7. Специална търговия
Ц.К.С.
1. Селкооп
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2. Наркооп
Общо:

3.476
11.993

49
809

416
1.026

3.984
16.084

664
664

226
635

242

2.004

Р.К.С.

11,386

101

-

25.381

6.385

315

-

8.787

А всичко:

71.913

1.923

14.386

152.396

60.823

6.187

8.117

26.861

Министерства и
ведомства

М[инистерст]во на вътр. търг.
1. Нармаг
2. Облекло и обувки
3. Бакалски стоки
4. Стройматметиз
5. Народни съвети
6. Специална търговия

Р.К.съюзи
Наркооп
Селкооп

А всичко

Министерства
и ведомства

М[инистерст]во на вътр. търг.
1. Нармаг
2. Облекло и обувки
3. Бакалски стоки
4. Стройматметиз
5. Топливо
6. Народни съвети
7. Специална търговия

Ц.К.С.
Р. к. Съюзи
Наркоопи
Селкоопи

А всичко:

Годни
свръх-

Непласируеми и неупотребяеми
стокови и др. матер. ценности

Нормативни
запаси

Демодирани

Лошо
качествени

Неком
пл.

Всичко

Всичко
останали

А
Всичко

11.735
3.330
5.708
5.818
183

1.122
23
7
4

314
4
127
1
1

365
98
-

2.087
169
74
745
54
42

3.888
169
78
993
62
47

15.623
30.499
5.786
6.811
62
230

53.774

1.156

447

463

3.171

5.237

59.011

6.385
664
-

245
46
136

70
21
17

3

159
253

315
226
409

6.700
890
409

7.049

427

108

3

412

950

7.999

60.823

1.583

555

466

3.583

6.187

67.010

Стоки и
предадени
работи
неизплатени
в срок и стоки
на отговорно
пазене

Спорни
вземания

Вземания
от бюджета

Преоценка

Други
вземания

Общи
вземания

Липси
и начети

22
281
23
1.144
193
72

80
1
2.871
2.764
7
30
-

183
523
1.097
5.071
1.722
38
85

1
1
-

66
10
119
-

1.001
20
1.833
4
3.834
375
89

1.353
544
6.083
7.862
6.717
755
246

1.735

5.753

8.719

2

195

7.156

23.560

43
3
415

6.380
62
117

55
112

25

182
47
456

267
110
1.140

6.870
277
2.264

459

6.559

167

25

685

1.517

9.412

2.194

12.312

8.886

27

880

8.673

32.972
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По точка 4.
Напълно се премълчава, че както мотоциклетите, така и часовниците, са внесени от Министерството на вътрешната търговия, без оглед на нуждите и нормативните възможности. Добре е да
се каже, за колко години ще се пласират тези стоки и докато същите се пласират, дали няма да бъдат вече стари модели. А какво да се каже за това, че ценна валута стои погребана в тях и че една
грамадна сума за тия задръстени стоки се взема от емисионния институт и се внася в бюджета.
Миналата година Банката била кредитирала! С други думи казано, ако миналата година Банката е
грешила, то тези грешки да продължават и тази година, въпреки че същите са открити. С това не
сме съгласни.
По точка 5.
В доклада се казва, че Централният кооперативен съюз е задължен да изкупува стоките за
поощрение, но не се казва, че затрудненията тук дойдоха от това, че тия стоки се включваха в плана по стокооборота и по силата на това обстоятелство те трябваше да бъдат пласирани.
На мнение сме, стоките за поощрение, дотолкова, доколкото имат сезонен характер, да се
сахраняват в държавните търговски организации на едро, а за тия, които не са от сезонен характер
и не се приготовляват специално за поощрение, да не се образуват отделни запаси.
По точка 6.
По диспропорциите в стоковия фонд и плана по стокооборота се премълчава, че основната вина е в Министерството на вътрешната търговия, което е планирало лошо.
С ДТП „Облекло и обувки“, както и с ДТП „Бакалски стоки“ случаят съвсем не е такъв, какъвто го изнасяте в доклада.
Казвате, че Банката е отказвала да кредитира ДТП „Облекло и обувки“ и ДТП „Бакалски
стоки“, като се мотивирала с неизпълнението на плана за IV-то и I-то тримесечия. Като твърдите
по-надолу, че тоя отказ е неоснователен излиза, че тая мотивировка е измислена. Така ли е? Ако се
провери изпълнението на плана за стокооборота на тия предприятия, ще се уверите, че не е така.
Ето фактите:
ДТП „Облекло и обувки“ за I-то тримесечие има
запланиран стокооборот лева
646.000.000
а е изпълнен в размер на 80% лева
519.000.000
или са останали непродадени и залежали като
свръхнормативни стоки за лева
130.000.000
ДТП „Бакалски стоки“ пък с писмо № Па-832/27.IV.1953 г., с което иска да му се разреши
заем за свръхнормативни запаси, между другото пише:
„остават непокрити с лимит стокови запаси
32.608.000 лева
които както казахме по-горе се явяват като резултат на натрупани стокови наличности
вследствие неизпълнението на плана за стокооборота през 1952 година“.
А неизпълнението на плана е резултат на това, че Министерството на вътрешната търговия
е планирало по-голем стокооборот на търговските организации на едро, отколкото е плана по стокооборота от централизования фонд на организациите на дребно.
Вие казвате, че при утвърждаването на кредитния план за II-то тримесечие „Банката е отстъпила“. Това не е точно така, Банката нито е отстъпила, нито е можала да отстъпи, защото едно
такова кредитиране без разрешение на Министерския съвет е незаконно. Точно това обстоятелство се изнесе от Председателя на Банката пред Министерския съвет при приемане на кредитния
план и Министерският съвет увеличи кредитния план на Банката със 140.000.000 лева.
Такива средства не бяха предвидени в кредитния план за ДТП „Бакалски стоки“, но като
аналогичен случай с ДТП „Облекло и обувки“, Банката потърси средства и когато се откри възможност за ползуване на суми от кредитния резерв, кредита се разреши.
Изнася се в доклада, че особено зле се отразявало върху изпълнението на плана по стокооборота поставянето на стоките под режим на отговорно пазене, което съвсем не е така (случаят
се използува, само за да се оправдае неизпълнението плана по стокооборота), но не се казва, че
режим на отговорно пазене на стоките се поставя за ония предприятия, които са се очертали като
постоянни лоши платци. Добре е да ни се посочи къде, в коя страна и при каква стопанска и поли-
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тическа форма се допуска да се получават от други предприятия стоки, да не се плащат същите на
доставчиците и този който ги е получил, да се разпорежда със същите както със собствена стока.
Доколкото ни е известно, такова нещо не съществува никъде в света. Най-малко принципите на
стопанския разчет допуска такава разюзданост – да не плащат стоките, а да се разполагат със същите.
Предложението Ви да се забрани на БНБ да поставя стоките под режим на отговорно пазене считаме за противоречащо на изискванията за здраво планово стопанство. Установяването на
режим на отговорно пазене не е толкова мярка за обезпечаване вземанията на Банката, а такава за
охраняване интересите на доставчиците.
Съвсем малко са предприятията, върху стоките на които е наложен режим на отговорно пазене. Към 31 март 1953 г. например, положението е било следното:
При ДТП „Народен магазин“
При ДТП „Облекло и обувки“
При ДТП „Бакалски стоки“
При ДТП „Стройматметиз“
При ДТП „Градска търговия“

при
“
“
“
“

11
5
6
5
4
31

клона
“
“
“
“
клона

за
за
за
за
за
за

292.000 лева
45.000 лева
173.000 лева
265.000 лева
189.000 лева
964.000 лева

По-скоро, Банката може да бъде обвинена, че не във всички случаи е налагала режим на отговорно пазене при систематическо просрочие на платежните документи (т.47 от 218-то постановление), поради което някои доставчици, като например УДСДР, загрижени за своевременното събиране на вземанията си, счита, че Банката не прилага в достатъчен размер режима на отговорно
пазане и настояват да се обърне внимание на банковите клонове, че трябва да поставят под режим
на отговорно пазене неплатените стоки при всеки конкретен случай на просрочване плащанията.
По точка 7.
Намирате, че неправилно са кредитирали търговските организации по места и че клоновете имали най-различна практика. В случая се заблуждава Министерския съвет.
Изнесеното от Вас, че при определяне кредитите на ДТП „Бакалски стоки“ – Димитровски
районен банков клон – 3, а не както Вие пишете клон – 4, София, неправилно е спаднал от изчисления норматив два пъти 6% за ускорение обращаемостта на оборотните средства, при направената проверка се установи, че е невярно. За същото на място се е уверил и др. Георгиев, референт
при Министерството на вътрешната търговия, отдел „Счетоводно-финансов“. Твърдението, обаче,
че кредитите през м.май т.г. са били намалени с 4,49% за неизпълнение плана по стокооборота
през м.април т.г. е вярно и това е извършено по силата на т.31 от 218-то постановление, която гласи, че Банката отпуска заемите в съответствие с фактическото изпълнение на одобрените производствено-финансови или търговско-финансови планове на предприятието.
За да не се допусне двойно кредитиране, Банката действително спада от стокооборота по
доставени цени стойността на сезонните и свръхнормативни запаси от стоки, тъй като същите са
кредитирани с отделни заеми.
От изложеното до тук е видно, че най-отговорните лица от Министерството на вътрешната търговия имат неправилно отношение по основните причини за неизпълнение плановете по стокооборота. Това неправилно отношение се е пренесло и в ръководителите на отделните държавни
и кооперативни предприятия и организации. Вместо да се насочи вниманието и усилията за отстраняване недъзите по планиране стокооборота; създаване на разнообразен асортимент от стоки,
изхождайки от нуждите и бита на местното население; премахване на безразборното натрупване
на свръхпланови стоки; ликвидиране на негодни, дефектни, демодирани и излишни стоки, които
ангажират оборотните средства на предприятията и пречат за изпълнение плановете по стокооборота; да се поведе решителна борба срещу непрекъснато увеличаващите се кражби, злоупотреби,
отклоняване на оборотни средства в загуби и инвестиции; оточняване и събиране на вземанията;
снижение издръжката на обращението; поставяне в ред първичната отчетност, счетоводството и
отстраняване на други съществуващи нередности, за които Банката е сигнализирала непрекъснато пред висшестоящите организации на предприятията и Министерството – се застава на нездра-

3. Кредитна дейност

Селскостопански и кооперативен кредит

493

ви и вредни позиции, като се иска покриване на всички тези безобразия с банкови кредити.
Провеждането на такава линия на непрекъснато увеличаващи се искания за кредити, не води към организационно, финансово и стопанско укрепване на предприятията, а напротив демобилизира ръководителите и апарата на предприятията и пречи за изпълнение на плановете по стокооборота.
Поради тези причини, Управлението на банката счита, че ако биха се приели предложените в доклада проекто-решения, залегнали в т. 1, т. 2, алинея I на т. 3 и т.т. 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11, то
значи да се отменят основните текстове на 218-то постановление и да се върнем към старите вредни форми на кредитиране – Банката да дава пари със затворени очи, без да се интересува за какво
отиват тези пари и каква ще бъде тяхната участ.
Точка 6 да се видоизмени в смисъл, че стоките за поощрение, които имат сезонен характер
и са произведени за тази цел, да се съхраняват в държавните търговски предприятия на едро. Тези стоки които нямат сезонен характер да не се заделят в отделни запаси.
Освен това, не предполагаме да не Ви е известно, че банковата система е мощен лост в ръцете на Правителството за въздействие с контрола чрез лева за изпълнение на плановете от предприятията и укрепване стопанският им разчет, от правилното осъществяване на които задачи
предприятията и самите ръководители на Министерството могат да имат само полза.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Зам.председател:
Председател:
/п/ Ив. Палийски
/п/ Ат. Н. Мечкаров
ЦДА, ф. 132, оп. 17, а.е. 21а, л. 1–14. Копие. Машинопис.

№ 373
ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД И С РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА
СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИОННИ ПИСМА ОТ КООПЕРАТИВНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ИМ ЗАЕМИ БЕЗ СТОКОВО-МАТЕРИАЛНО ПОКРИТИЕ
София, 13 август 1953 г.

ПРОТОКОЛ № 65
Заседание на 13 август 1953 година
Заседават: АТАНАС МЕЧКАРОВ, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, ИВАН ПАЛИЙСКИ, МИХАИЛ
ВЕЛЬОВ, ЛЮБЕН ТОДОРИНОВ
Присъствуват: – Петко Данев
Отсъствуват: РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, ПЕТЪР ПОПОВ
Заседанието се откри на 16 часа

Дневен ред:
[...]
7. Предложение за разрешаване на банковите клонове да отпускат на кооперативните организации следващите им се заеми без стоково-материално обезпечение към 30.VI.153 година, съгласно окръжно № 153/1953 година при представяне на гаранционни писма, погасителни планове и
срочни задължителни след определения в окръжното срок 31.VII.1953 година. Докладва Иван Палийски.
[...]
По точка 7. Предложение за разрешаване на банковите клонове да отпускат на кооперативните организации следващите им се заеми без стоково-материално обезпечение към 30.VI.1953 година, съгласно окръжно № 153/1953 година при представяне на гаранционни писма, погасителни
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планове и срочни задължителни след определения в окръжното срок 31.VII.1953 година. Докладва Иван Палийски.
След като се взеха предвид данните и мотивите в приложения доклад и
направените изказвания,
се взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. На кооперативните организации, на които не са отпуснати следващите им се заеми без
стоково-материално обезпечение към 30.VI.1953 година, поради непредставяне на гаранционни
писма от висшестоящата им организация в определения срок, да се отпускат следващите им се заеми при представяне на гаранционните писма и след този срок.
2. Оформените заеми без стоково-материално покритие, които са отнесени в просрочие,
поради непредставяне на погасителни планове и съответните срочни задължителни в определения
срок 31.VII.н.г., ако са представени след тази дата, да се сторнира взетата операция, като отнесената сума по сметка 81 – „Просрочени заеми“ се възстанови в пълния є размер по сметка 161 –
„Заеми на кооперации без стоково-материално покритие“.
3. За кооперативните организации, които още не са представили погасителните планове и
съответните срочни задължителни, да се отправят предупредителни писма до председателя на
Централния кооперативен съюз с копие до Районния кооперативен съюз и банковия клон, че ако
в срок от 10 дни от датата на предупредителното писмо, не се представят исканите книжа, отпуснатите заеми без стоково-материално покритие, ако не са отнесени в просрочени заеми, да се отнесат и спре кредитирането до представянето им.
След представяне на погасителните планове и съответните срочни задължителни, отнесените суми в просрочие да се възстановят по сметка 161 – „Заеми на кооперации без стоково-материално покритие“.
София, 13 август 1953 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ:
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
за СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ:

Ат. Мечкаров
Г. Терзиев
Ив. Палийски
М. Вельов
Л. Тодоринов
Н. Шуманов

ПРИЛОЖЕНИЕ: по т.т. 1, 3, 4, 5, 6 и 7 – по един доклад.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Другаря АТАНАС МЕЧКАРОВ
Т У К

ДОКЛАД
от Иван Палийски, зам.председател
Относно: Неплатените от РКС вноски по § 4 от бюджета на държавата на 30.VI.1953 г.
Другарю Председател,
Някои районни кооперативни съюзи на 30.VI.1953 г. са останали с невнесени дължими
вноски по § 4 от бюджета на държавата, които вноски представляват ценови разлики на стоки продадени на предприятията на дребно – селкопите.
За плащането на тези вноски на РКС към 30.VI.н.г. са издадени платежни нареждания, оба-
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че, поради липса на авоар по разчетните им сметки са останали неизплатени.
Липсата на авоар по разчетните сметки на някои РКС се дължи на това, че набраните суми,
включително отделените такива за внасяне по § 4, са изземвани за покриване на просрочени задължения поради неизпълнение на плановете за стокооборота, или за изплащане на други невнесени данъци и посрещане на вноски по ликвидационни заеми, произходящи от отклонени средства в загуби, инвестиции и дебитори. По този начин се явява плащане на отклонени банкови средства със средства на бюджета на държавата, каквито са вноските по §4.
При преоформяването на заемите на 30.VI.н.г. по силата на 385-то министерско постановление, съгласно окр[ъжно] № 153 от 4.VII.н.г., на някои РКС се оформиха заеми без стоково-материално покритие без да бъдат взети предвид сумите по неплатените платежни искания за изплащане на дължимите вноски по § 4, което ако беше направено тези заеми щяха да бъдат съответно
увеличени.
При съставянето на окр. № 153 от 4.VII.н.г. се реши исканията на банковите клонове за
увеличаване на заемите без стоково-материално покритие на РКС със невнесените вноски по § 4
да бъдат разглеждани по отделно и да се дават разрешения за това от Централното управление на
банката.
Такива разрешения до днес са дадени на банковите клонове гр. Ихтиман и гара Костанецбаня.
Постъпили са също такива искания и от банковите клонове за РКС: Сливен, Видин, Разград, Сандански, Кула, Асеновград, Левскиград, Крумовград, Омуртаг, Нови-Пазар, Годеч.
Изнасяйки горното, моля, Централното управление, ако реши, да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Управлението на банката дава съгласието си, щото при определяне на заема без стоковоматериално покритие на Районните кооперативни съюзи на 30.VI.н.г. да се включват в същите заеми и неизплатените суми за вноски по § 4 от бюджета на държавата, след като клоновете направят проверки и установят, че действително са извършени продажби на стоки, сумите от тези продажби са постъпили по сметките на съюзите и са издадени платежни нареждания за дължимите
вноски, обаче, поради липса на авоар по разчетните сметки, са останали неплатени.
София, 7.VIII.1953 г.
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ив. Палийски
МП
[Върху писмото – резолюция:]
Др. Григоров за дневен ред 8.VIII.[1]953 година

ЦДА, ф. 132, оп. 17, а.е. 22а, л. 55–57, 67–68. Оригинал. Машинопис.

№ 374
ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ РАЙКО ДАМЯНОВ ЗА ЛОШОТО ФИНАНСОВО ПОЛОЖЕНИЕ НА
КООПЕРАТИВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ СИСТЕМНОТО НАРУШАВАНЕ НА
ФИНАНСОВАТА ДИСЦИПЛИНА, С ПРЕДЛОЖЕНИ МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕДОСТАТЪЦИТЕ В ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ
София, 3 октомври 1953 г.
Строго поверително
№ П-177

До
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Другаря РАЙКО ДАМЯНОВ
Т У К
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ДОКЛАД
от АТАНАС МЕЧКАРОВ, Председател на Българска народна банка
Другарю Подпредседател,
Народната власт, преценявайки огромната роля, която се пада на кооперативните организации за изграждане социализма в страната, полага сериозни грижи за стабилизирането на тези организации. Така, с цел да се заздравят финансово и стопански кооперативните организации, Правителството издаде много разпоредби, по-главните от които са:
1. Постановление 1379 на Министерския съвет от 12.ХI.1951 г., с което се задължи Банката да кредитира кооперациите, приключили със загуба от 1 април до 31 декември 1951 г.
2. Постановление 349 от 22.IV.1952 г. на Министерския съвет за уреждане необезпечените заеми на кооперативните организации, останали без стоково-материално покритие към
31.III.1951 г.
Със същото постановление – останалите без покритие заеми се преоформиха в ликвидационни заеми със срок за изплащане от 31.ХII.1952 г. до 31.ХII.1956 г.
3. Постановление 411 от 15.V.1952 г. на Министерския съвет, с което се увеличиха чувствително нормативите на кооперативните организации.
4. Постановление 417 от 19.V.1952 г. на Министерския съвет, с което се задължи Банката
да кредитира през II-то тримесечие на 1952 г. кооперативните организации от системата на ЦКС,
приключили със загуба през 1951 г. и I-то тримесечие на 1952 г.
5. Разпореждане П-3075 от 15.ХI.1952 г. на Министерския съвет, с което се задължава Банката да продължи кредитирането на кооперативните организации, приключили със загуба през I, II
и III тримесечие на 1952 г.
6. Постановление 1041 от 31.ХII.1952 г. на Министерския съвет, с което се одобрява списък на сезонните стоки и сроковете за кредитирането със заеми за сезонни запаси за изостаналите непродадени през сезона стоки.
7. Разпореждане П-807 от 5.VI.1953 г. на Министерския съвет за отпускане заеми със срок
до 45 дни за временни нужди срещу обезпечение на просрочени платежни искания.
Въпреки системно полаганите грижи на народната власт, кооперативните организации не
можаха да използуват напълно дадените им възможности за финансово и организационно стабилизиране.
Отклоняванията на оборотни средства в начети от злоупотреби, липси и други, както и в
спорни вземания и дебитори по суми, присъдени от съд и арбитраж, нарастваха ежедневно. Така,
начетите за цялата система на ЦКС от 26.554.000 лева към 31.ХII.1951 г. нарастнаха на
31.ХII.1952 г. на 32.616.000 лева, за да достигнат към 30.VI.1953 г. грамадната сума от 55.036.000
лева.
Спорните вземания към 30.VI.1953 г. вземаха също така застрашителен размер в отклоненията, като техният размер възлиза на 24.154.000 лева.
Отклоненията на средства в дебитори, присъдени от съд и арбитраж, също така нарастват,
за да достигнат към 30.VI.1953 г. на 26.133.000 лева.
Вследствие на отклоненията на оборотни средства и наличието на редица организационни,
стопански и финансови безобразия, кооперативните организации не бяха в състояние да изплащат
своевременно ползуваните от Банката заеми. Просрочията по заемите нарастваха ежедневно и се
стигна до положение да се спре кредитирането на повечето кооперативни организации поради
просрочване на заемите им.
Положението на използуваните заеми към 30.VI.1953 г. се илюстрира най-добре от следната таблица:
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(в хил. лв.)
Кооперативни организации

Кредитни
лимити

Редовни
заеми

Просроч.
заеми

Просроч.
пл. док.

1. ЦКС – поделения ...............
2. Р. к. съюзи .......................
3. Селкоопи ........................
4. Наркоопи ........................

95.873
1.408.226
812.051
399.559

77.259
1.311.441
596.456
341.007

6.254
157.331
154.437
12.877

8.697
203.859
81.525
27.407

2.715.709

2.326.163

330.899

321.487

Съществуващите нередности – кражби, отклонения на оборотни средства, провеждане на
нерентабилна дейност, лоша отчетност, дебиторска задлъжнялост и др., доведе до положение много кооперативни организации, особено селкоопите, да не могат да снабдяват редовно населението
с необходимите му стоки, като някои от тях преустановиха напълно дейността си.
За да продължи търговията на село, ЦКС в съгласие с Министерството на вътрешната търговия беше принуден да разрешава на РКС да откриват в седалищата на затруднените селкоопи
свои магазини за търговия на дребно. Така, със знанието на Банката, такива магазини бяха открити в околиите Ломска, Асеновградска, Пещерска, Чирпанска, Сталинска, Ямболска, Плевенска и
др., общо на 45 р. к. съюзи. Тази практика на ЦКС и РКС беше неправилна.
Лошото финансово положение на кооперативните организации даде отражение за финансовото затруднение и на техните доставчици, тъй като не бяха в състояние да заплащат редовно доставяните им стоки.
Уедряването на селкоопите по различни причини все още изоставаше. Така, до 30 юни т.г.
са уедрени само 613 селкоопа. Като резултат на това останаха да съществуват нестабилни селкоопи, които провеждаха нерентабилна дейност със слаба организация и лоша отчетност.
Акцията за набиране на нови собствени оборотни средства и увеличаване членския състав
на кооперативните организации даде слаби резултати. По план за I-то полугодие беше предвидено
увеличение на дяловия капитал в размер на 5.800.000 лева, а е реализирано 3.292.000 лева. Фактически, увеличението на дяловия капитал е само 642.000 лева, тъй като през същото време е изплатен дялов капитал за 2.650.000 лева.
Лошият резултат за набиране нови оборотни средства се дължи главно на слабата масовополитическа работа, проведена от ЦКС и поделенията му за масовизиране на кооперациите. Като
се имат предвид отклоненията на оборотни средства в начети, злоупотреби и други дебитори, собствените оборотни средства не само, че не се увеличаваха, но се намаляваха.
Свръхнормативните стокови запаси в РКС растяха, за да достигнат към 30.VI.1953 г. в размер на 640.723.000 лева, а заедно с тези в търговските бази на 653.367.000 лева.
Нормативите на селкоопите и наркоопите бяха запълнени със залежали, но годни или еднообразни в големи количества стоки, които не се търсеха от населението. С това още повече се затрудняваше финансовото им положение и се спъваше провеждането на редовна търговия.
Затрудненията, в които бяха изпаднали кооперативните организации и допущаните нередности в търговията на село, не останаха незабелязани от народната власт.
Партията и Правителството и тоя път дадоха своята подкрепа за укрепване на кооперативните организации, като издадоха П-385-то постановление за решително ликвидиране на допуснатите нарушения на плановата и финансова дисциплина и мерките за оздравяване финансовото състояние на търговските, промишлените и строителни предприятия и организации, включително и на
кооперативните организации.
Банката в изпълнение разпорежданията на това постановление нареди на банковите клонове да преоформят еднократно и разсрочат за погасяване най-късно до края на 1958 г. всички заеми на РКС, селкоопите и наркоопите, които бяха останали на 30.VI.1953 г. без стоково-материално покритие, а също така да се изплатят всички просрочени платежни документи; да се освободи
норматива от дефектни, демодирани, негодни и излишни стоки, както и онези кооперативни организации, които не разполагат с минимума от собствени оборотни средства за дялово участие – 7%,
да се кредитират със заеми за допълване дяловото участие от собствени оборотни средства за недостига от собствени средства.
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С приложението на П-385-то постановление се изплатиха просрочените заеми и се ликвидираха просрочените платежни документи. Даде се възможност кооперативните организации да
освободят норматива си от залежалите, дефектни, демодирани и негодни стоки и да попълнят същия с търсени стоки от населението, както и да подобрят асортимента на стоките.
Банката, съвместно с ЦКС, разпоредиха на банковите клонове и РКС да започнат съвместна работа за пресичане пътищата за отклоняване държавните и кооперативни средства в начети и
злоупотреби, за отстраняване причините за неизпълнение плана по стокооборота, като се осигури
изпълнението и преизпълнението му; за ликвидиране на дебиторската задлъжнялост; за заздравяване счетоводната организация; за проучване и отстраняване причините за изпадане в просрочие
и пр.
Ръководителите на кооперативните организации, обаче, не дооцениха правителствените
разпореждания и не извършиха прелом в методите и формите на своята работа след приложението на П-385-то постановление. Те не мобилизираха напълно силите си, за да ликвидират нередностите. Постановлението се използува само за да се покрият съществуващите нередности, без да се
направят изводи за коренно подобряване работата на кооперациите. Напротив, след дадените облекчения, у ръководителите настъпи успокоение.
ЦКС не изпълни изцяло разпорежданията на т. 10 от П-385-то постановление. И досега същият не разполага с обобщени данни за свръхнормативните стокови запаси, каквито трябваше да
има към 15 август, 31 август и 30 септември 1953 г.
ЦКС не разполага и с данни за размера на непълноценните стоки. Не се наблюдава тяхното ликвидиране и не е въведена отчетност за същите.
Не можа да измине дори и едно пълно тримесечие без финансови затруднения, заемите,
както и платежните документи, започнаха наново да се просрочват.
Положението на използуваните заеми към 30.IХ.1953 г. от системата на ЦКС се вижда найясно от следната таблица:
(в хил. лв.)
Кооперативни организации

План към
30.IХ.
1953 г.

Редовна Просрочена
задлъжнязадлъжнялост
лост

Процентно
изпълнение
на кр. план

Просрочени
платежни
документи

1. ЦКС – поделения ..
2. Р. к. съюзи ..........
3. Селкоопи ............
4. Наркоопи ............

149.229
1.698.579
808.210
404.601

114.661
1.482.698
630.420
355.280

643
12.925
15.773
5.406

77,00
87,30
78,00
87,80

11.346
18.074
14.822
2.842

3.060.619

2.583.059

34.747

84,40

47.083

Неизпълнението на кредитния план за III-то тримесечие се дължи главно на непопълване
норматива за търговската дейност. Така определените кредитни лимити към 30.IХ.1953 г. за допълване норматива на оборотните средства са били използувани, както следва:

1. ЦКС – търговски бази ........................
2. Р. к. съюзи .......................................
3. Селкоопи ........................................
4. Наркоопи ........................................

План:
53.940.000
454.357.000
720.786.000
368.497.000

Изпълнение:
50.200.000
406.546.000
561.972.000
325.636.000

1.597.580.000

1.344.354.000

Причините за непопълване нормативите се дължат на това, че РКС не разполагат с всички
търсени стоки от населението, кооперативните организации, търгуващи на дребно, се въздържат
да закупуват стоки с бавен пласмент, недоставяне договорирани стоки и пр.
От данните в таблицата се вижда, че голямото просрочие на заеми и платежни документи
към 30.VI.1953 г. е намалено с чувствителен размер. Това даде възможност на кооперациите да
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попълнят нормативите си с търсени от населението стоки и да се съживи търговията. Въпреки това, обаче, те не можаха да премахнат напълно просрочията. Същите, след рязко спадане при приложение на П-385-то постановление, започнаха наново да се увеличават ежемесечно. Това се вижда от следната таблица:
(в хил. лв.)
Кооперативни органи-

Просрочени заеми
в края на месец

зации
1. ЦКС – поделения
2. Р. к. съюзи
3. Селкоопи
4. Наркоопи

Просрочени пл. документи
в края на месец

юни

юли

авг.

септ.

юни

юли

авг.

септ.

6.254
157.331
154.437
12.877

177
6.209
12.254
594

126
13.487
17.436
1.252

643
12.925
15.773
5.406

8.697
203.858
81.525
27.407

7.761
20.219
13.682
1.563

3.539
19.769
12.142
1.348

11.345
18.074
14.822
2.842

330.899

19.234

32.301

34.747

321.487

43.225

36.798

47.083

Просрочието на заемите и платежните документи се дължи главно на неизпълнение плана
по стокооборота. Така, планът по стокооборота за III-то тримесечие на 1953 г. е изпълнен на едро и дребно, както следва:
(в хил. лв.)
Кооперативни
организации

Изпълнение стокооборота по месеци
юли

А. На едро
Р.к..съюзи
Б. На дребно
В селото
В града

план

изпъл.

300 360
290 000
157 000

август
%

септември

план

изпъл.

%

259 508

86,0 300 360

282 763

275 846
155 841

95,5 309 500
99,3 169 000

290 349
165 913

план

за тримесечието

изпъл.

%

94,1

300 360 303 508

93,1
98,2

325 500 297 712
188 700 167 380

план

изпъл.

%

101,0

900 080 845 779

93,9

90,2
88,8

925 000 863 907
514 700 489 134

91,4
94,8

Главната причина за неизпълнение плана по стокооборота е, че РКС не разполагат с всички търсени от населението стоки. Въпреки сериозната критика, която направи др. Червенков на
търговията на дребно в доклада си по случай 9 септември, нашите търговски организации продължават да търгуват не по социалистически и не изхождат от нуждите на населението.
Така, РКС в Луковит не разполага с дамски комбинизони, детски долни гащета с дълъг крачул, дамски долни гащи неватирани с дълъг крачул, автоклавни царвули №№ 43-45, макари за машина, канаваца, вата, вафли, бисквити, марципан и др. РКС, Първомай, не може да задоволи нуждите на Наркооп, същия град, със стоки в достатъчен асортимент и количество, вследствие на което последният не е изпълнил плана за III-то тримесечие. Базата на РКС в Кнежа не разполагала
с дървен фасониран материал, памучен трикотаж от търсени размери, гумени царвули, ботуши, галоши. Наркоопът е бил принуден да доставя такива стоки от РКС в Бяла Слатина за организиране панаира през м. август. Наркоопът, Пещера, не е изпълнил плана по стокооборота поради непопълнен асортимент от стоки. В Наркоопа, Червен бряг, са липсвали бинбони, бисквити, вафли, бяло сладко, гликоза, червен пипер, маслини, лимонтузу, цигари „Родопи“, олио в бутилки, метли,
лампени стъкла № 8 и др. Наркоопът, Пловдив, не е изпълнил плана за доставка на промишлени
стоки – памучни и копринени тъкани, както и на цигари, макарони и други стоки. РКС, Кула, не
разполага с вата, въжета, клинци, цигари, цимент и др.
Селкоопите се въздържат да доставят бавно пласиращи се стоки, търсят повечето бързо
ликвидни стоки с цел да не се образуват натрупвания.
Ръководствата на някои кооперативни организации продължават да съхраняват нехайно
стоките. Свръхнормативните запаси от стоки на РКС в с. Алтимир, Оряховско, са в неподходящи
складове и се похабяват.
От неправилното съхраняване на стоките и от нехайното им опазване същите се похабяват
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и стават негодни за пласиране. С това народното стопанство също така търпи загуби.
Някои кооперативни организации, особено РКС, са запасени с големи количества стоки,
неотговарящи на бита и вкуса на населението от района, докато същите стоки са търсени в други
райони. Така, в складовете на РКС, Елин Пелин, се намират 7 броя електрически бойлери за баня.
Тези бойлери ще стоят дълго време непласирани и ще замразяват оборотните средства на Съюза,
тъй като в района няма водопровод. Налице са също така големи количества волски подкови с несъответствуващи размери за местния добитък. На склад са също така излишни за района дамски,
детски и други обувки, шушони, галоши, 8,5 тона зелен камък, 7 тона сушени ябълки, памучен вигонен трикотаж, дамски чорапи, памучни пуловери, вълнени чорапи, кожени палта, въжета и др.
Неправилното разпределение на стоковия фонд е една от причините за образуването на
свръхнормативни запаси от излишни стоки, които замразяват оборотните средства на кооперациите и ги довеждат до финансово затруднение.
Друга причина за просрочието е, че ЦКС не успя да пресече пътя на отклоненията на средства в начети и злоупотреби. Отклоненията на средства продължават и след приложение разпорежданията на П-385-то постановление, вследствие на което се констатират нови необезпечения
на банковите заеми, прахосват се собствените средства и кооперациите изпадат наново в затруднение.
Непосредствено след излизането на П-385-то постановление са допуснати нови необезпечения на заеми по стокооборота, вследствие на злоупотребени суми. Например, магазинерът на
селкоопа в с. Васил Левски, Маришко, въпреки че има стар начет от 7500 лева, е допуснал нов такъв от 7000 лева. Констатирани са нови начети в Софийска околия в с. Симеоново – 4 начета, за
9320 лева; с. Волуяк – 2 начета за 6652 лева, с. Чепинци – 2 начета за 5500 лева; с. Градец – за
2207 лева; с. Гавраилово, Сливенско – за 12.000 лева; с. Бяла Паланка – за 15.400 лева и др.
Освен в начети и злоупотреби, отклоненията на оборотни средства продължават и за други цели, с което се нарушава установената кредитна и финансова дисциплина. Така, Наркоопът в
гр. Ихтиман е отклонил 2808 лева от оборотните средства по стокооборота за изкупуване на селскостопански произведения. Наркоопът в М[алко] Търново е отклонил от оборотните средства по
стокооборота 6921 лева за изплащане транспортни разноски за сметка на ДО „Зърнени храни“ и
млекобазата на ЦКС – Бургас.
Наркоопът в гр. Ямбол е допуснал стоково кредитиране на карантажийската кооперация в
същия град с 60.421 лева.
Отчетността в кооперативните организации все още не е поставена на необходимата висота.
Така, търговската база на ЦКС в гр. Сливен, поради допусната грешка в счетоводството си
е допуснала към 31.VIII. т.г. недостиг на обезпечение от 1.027.738 лева. Поради погрешно представени сведения обр. 835, са показали излишък от обезпечение към 31.VIII. т.г. РКС във Враца,
Кубрат, Радомир и др.
Търговската база в гр. Лом е била с незаведено счетоводство от два месеца. С изостанало
счетоводство са РКС – Брезник, Ардино, Бяла, Стара Загора, Кърджали, Генерал Тошево, Ихтиман, Сандански, Пещера и др.; селкоопите в с. М. Извор, Тетевенско, Илинденци – Санданско, Изворово – Харманлийско, Киряево – Кулско, Долна Секирна – Брезнишко, Левище – Ардинско;
наркоопите в Ивайловград, Казанлък, Провадия, Кърджали, Вазовград, Коларовград и др.
Не са изравнили сметните си отношения с други организации РКС във Враца, Котел, Девин, Тервел и др.; наркоопът в Айтос; селкоопите в с.с. Драгомир, Тополидол и Овчеполци – към
РКС Г. Конаре; с. Ч. Гора към РКС Чирпан; с. Българово към РКС Айтос и Банката; Мишевско,
Рогозче, Чорбаджийско и Фотиново – Момчилградско към Банката и др.
През III-то тримесечие на н.г. Банката е отправила предупредителни писма за спиране кредитирането, ако не се отстранят казаните нередности, на 22 р. к. съюзи, 5 наркоопи и 275 селкоопи.
Някои от кооперативните организации не изпълниха докрай възложените им мероприятия
и продължават нерентабилната си дейност. Така, през III-то тримесечие на 1953 г. са приключили
с нова загуба селкоопите в селата Никуден с 6091 лева, Плоски – 6635 лева, Микрен – 5016 лева,
Добри лъки – 1753 лева – всички от Санданска околия; с. Бучино проход – Годечко, с 3577 лв., с.
Губеш – Годечко, с 26.480 лв., с. Д. Езерово – Бургаско – 1296 лв.; с. Живково – Годечко – 13.447
лв., с. Веселиново – 55.994 лв. и др.
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Нерентабилната дейност се дължи на неизпълнение плана по стокооборота и на това, че фактическата издръжка на обращението е по-висока от плановата. Така например, селкоопът в с. Бяла
вода – Димитровско – 223%; от Толбухинска околия с. Бенковски – 190% и с. Телериг – 263%, с.
Черни бряг – Омуртагско – 198%, наркоопът в Поляновград – 102%, селкоопите от Кюстендилско:
с. Берсин – 225%, с. Долно село – 295%, Червена ябълка – 234%, Гърлено – 192% и др.
Уедряването на селкоопите, което е едно от важните мероприятия за тяхното стабилизиране, не се провежда навсякъде съобразно протоколното решение № 74/1951 г. на изпълнителния
комитет на ЦКС. Съгласно това решение, уедреният селкооп приема от вливащите се в него селкоопи целия им актив и пасив. Това, обаче, не се спазва. Така, селкоопът в с. Стамово – Старозагорско, е взело решение да се уедри със селкоопите в селата Бенковски, Плоска могила и Подслон,
с активи, равни на реализуемите им пасиви. Същият селкооп е иззел стоките на селкоопите от казаните села, без да са извършени формалностите по уедряването. Подобни случаи има и в Ихтиманско, Пирдопско, Пловдивско, Петричко и др.
Освен това, не се провежда достатъчно разяснителна работа за уедряването на селкоопите,
вследствие на което постигнатите резултати в това отношение не са задоволителни. До 15 октомври т.г. са уедрени общо 795 селкоопа, от които от 1 юли до 15 октомври са 182 броя.
За финансовото, стопанско и организационно заздравяване на кооперативните организации
се налага да бъдат отстранени появилите се наново нередности непосредствено след приложението на П-385-то постановление. Затова е необходимо да се проведат следните допълнителни мероприятия:
1. Да се задължат ЦКС и РКС да засилят вътрешноведомствения контрол, с оглед да се извършват редовно годишните ревизии на всички кооперации.
При констатиране на липси от ревизионните комисии при кооперативните организации,
ЦКС и РКС да извършват незабавно анкети и финансови ревизии. За установените начети да се
съставят актове.
2. ЦКС да проведе широка акция за масовизиране на кооперативните организации и увеличаване на дяловия им капитал. Същият да се задължи да отчита пред Министерския съвет всяко
тримесечие резултата от акцията.
3. Да се задължи Председателят на ЦКС в срок до 31.ХII.1953 г. да се изравнят сметните
отношения между ЦКС, РКС, селкоопите, наркоопите, ТКЗС и други, както и тия с Банката.
Същият да докладва пред Министерския съвет до 31.I.1954 година за резултата.
4. Да се задължи Председателят на ЦКС в срок до 31.ХII.1953 г. да уедри всички подлежащи на уедряване селкоопи.
Същият да докладва пред Министерския съвет за резултата от уедряването до 15.II.1954 г.
5. Да се задължи Българска инвестиционна банка да разсрочи прехвърлените є заеми на кооперативните организации за отклонени средства в инвестиции, с оглед реалните възможности за
плащане.
6. ЦКС да осигури изпълнението на плана по стокооборота, като:
а) стоковите нормативи на отделните кооперации се запълнят с търсени от населението
стоки;
б) РКС да изтеглят от селкоопите и наркоопите излишните и застоялите доброкачествени
стоки;
в) да се обезпечи доброто съхраняване на стоките;
г) да се засили размяната на опит с добре търгуващите кооперации, с оглед да се внедри
културна търговия.
София, 3 октомври 1953 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНБ:
Написани 2 екз.:
1 за др. Р. Дамянов
1 за др. Ат. Мечкаров
ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 49, л. 1–11. Оригинал. Машинопис.

Ат. Н. Мечкаров
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№ 375
ЗАПИСКА ОТ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ РАЙКО ДАМЯНОВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ИЗДАВАНЕ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ
КРЕДИТИРАНЕТО ОТ БНБ НА КООПЕРАТИВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕПРЕДСТАВИЛИ
ГАРАНЦИОННИ ПИСМА И ПОГАСИТЕЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЗАЕМИТЕ, ОСТАНАЛИ БЕЗ
СТОКОВО-МАТЕРИАЛНО ПОКРИТИЕ
София, 15 октомври 1953 г.
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ЗАПИСКА
ОТ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РАЙКО ДАМЯНОВ
по доклад № 01-225 от 23.IХ.1953 год.
на Централния кооперативен съюз, Вх. № П-24-57
ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В изпълнение на точка 15-а от П-385-то постановление на Министерския съвет от
29.VI.1953 година, относно ликвидиране допуснатите нарушения на плановата и финансова дисциплина и мерките за оздравяване финансовото състояние на търговските, промишлените и строителни предприятия и организации, мнозинството от кооперативните организации представиха на
банковите клонове гаранционните писма в определените срокове. Едно незначително число районни кооперативни съюзи, селкоопи и наркоопи не са могли да представят срочно гаранционните
писма, поради отказ от страна на висшестоящите организации да поемат гаранция пред банковите
клонове за заемите им, останали без стоково-материално обезпечение.
Отказът на висшестоящите организации да поемат гаранция за тия кооперативи се състои в
това, че заемите им възлизат на значителни суми и едва ли биха се погасили до 31.ХII.1958 година, а някои и не разполагат с необходимите източници за погасяването им. Освен това висшестоящите организации поради краткия срок, с който са разполагали, са направили преценка за финансовото състояние на кооперативните организации само въз основа на получените баланси, без да
са могли да направят проучвания на място и извършат подробен анализ на дейността им.
С цел да могат висшестоящите организации да извършат основно проучване на финансовото състояние на кооперативните организации, чиито заеми, останали без стоково-материално покритие, възлизат на значителни суми, Председателят на Централния кооперативен съюз др. Пеко
Таков предлага срокът за представяне на гаранционните писма да се продължи до 31 октомври
1953 година, като до тая дата Българската народна банка да кредитира всички кооперативни организации и да сторнира събраните им наказателни лихви и глоби върху сумите по ликвидационните заеми, отнесени след 31 юли 1953 година в сметка „просрочени заеми“.
Държавната планова комисия счита, че по изключение може да се приеме предложението.
Министерството на финансите не възразява.
Българската народна банка не възразява. Подписала е проекто-разпореждането.
Предлагам по изключение да се продължи срокът за представяне на гаранционните писма и
погасителните планове на кооперативните организации, които в срок не са могли да ги представят,
като се сторнират от Българската кооперативна банка събраните им наказателни лихви и глоби по
ликвидационните заеми, отнесени след 31.VII.1953 година по сметка „просрочени заеми“.
Моля Бюрото на Министерския съвет да приеме на подпис проекто-разпореждането.
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София, 15 октомври 1953 година
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПА:
ПОМОЩНИК:

Р. Дамянов
Н. Йонков
Ст. Петков

ВС.
ЦДА, ф. 136, оп. 14, а.е. 1606, л. 5–6. Оригинал. Машинопис.

№ 376
РАЗПОРЕЖДАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ
КРЕДИТИРАНЕТО ОТ БНБ НА КООПЕРАТИВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
НЕПРЕДСТАВИЛИ ГАРАНЦИОННИ ПИСМА И ПОГАСИТЕЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА
ЗАЕМИТЕ, ОСТАНАЛИ БЕЗ СТОКОВО-МАТЕРИАЛНО ПОКРИТИЕ
София, 22 октомври 1953 г.
Протокол № 58 от 21.Х.[19]53 г.
РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ П-1668
от 23.Х. 1953 год.
по доклад № 01-225 от 23.IХ.1953 год. на
Централния кооперативен съюз
Вх. № П-24-57
Относно:

продължаване срока за представяне на Българска народна банка
гаранционните писма от кооперативните организации за заемите
им, останали без стоково-материално обезпечение към 30.VI.
1953 година по силата на точка 15-та от П-385-то постановление
на Министерския съвет от 29.VI.1953 година
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РАЗПОРЕДИ:

1. Българската народна банка да продължи по изключение до 30 ноември 1953 година кредитирането на районните кооперативни съюзи, селкоопите и наркоопите, които не са представили
гаранционни писма и погасителни планове за заемите, останали без стоково-материално покритие
към 30 юни 1953 година.
Централният кооперативен съюз, съответно районните кооперативни съюзи, да представят
на Българска народна банка гаранционните писма и погасителните планове до 30 ноември 1953 година.
2. Българската народна банка да сторнира събраните наказателни лихви и глоби от кооперативните организации върху сумите по ликвидационните заеми, отнесени след 31 юли 1953 година в сметка „просрочени заеми“.
Изпълнението на разпореждането се възлага на Българска народна банка и Централния кооперативен съюз.
София, 22 октомври 1953 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

В. Червенков
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ПОДПРЕДСЕДАТЕЛИ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПА:
П О М О Щ Н И К:
РЪКОВОДИТЕЛ НА
ЮРИДИЧЕСКА ГРУПА:

Р. Дамянов
Ат. Войнов
Н. Йонков
Ст. Петков
д-р Н. Меворах

ЕИ.
Сверил: ЗК
В пълен текст
1. Ц. Кооп. съюз
2. Б.Н.Банка
3. фин[анси]
4. Д. Пл. Ком.

Постановлението да се изпрати:
В извлечение

София, 23.Х.1953 г.
Гл. секретар: [- - -]
ЦДА, ф. 136, оп. 14, а.е. 1606, л. 1–2. Оригинал. Машинопис.

№ 377
ПРОЕКТ ЗА ДОКЛАД ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С ПРЕДЛОЖЕН ТЕКСТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА
КРЕДИТИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ И ИЗКУПВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И
ТРУДОВО-КООПЕРАТИВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА*
София, 7 декември 1953 г.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
До другаря ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ТУК

ДОКЛАД
от АТАНАС МЕЧКАРОВ, Председател на Българска народна банка
Относно: кредитиране на търговските и изкупвателни предприятия
Другарю Председател,
Българската народна банка кредитира държавните и кооперативните предприятия въз основа на 218-то постановление на Министерския съвет и ЦК на БКП от 2.III.1951 г. за преустройството на банковата система. От двегодишното прилагане на постановлението, от литературата, която ползуваме относно новите положения по кредитирането в Съветския Съюз и ценната помощ,
която ни оказва съветският специалист от Госбанк и др. Соколов, установяваме, че някои от текстовете на постановлението не отговарят вече на нуждите на предприятията, на развитието на народното стопанство и опита на Българска народна банка.
1. Съгласно т. 26 от приложение II на 218-то постановление, Банката отпуска заеми за из-
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купуване на селскостопански произведения и суровини без оглед на просрочената задлъжнялост
на изкупвателните предприятия по другите им заеми.
Банката не отпуска такива заеми в случаите, когато предприятията не разполагат със собствени оборотни средства в размер на определения им норматив, когато работят със загуба или когато кредитирането им, по каквито и да било причини, е преустановено.
С цел да се осигури бързото прибиране и опазване на реколтата, своевременното разплащане с продавачите на селскостопански произведения и да не се възпрепятствува изпълнението на
спуснатите на изкупвателните организации планове, по задължителните държавни доставки, намирам, че т. 26 от 218-то постановление следва да се допълни, като се разреши на Банката да отпуска заеми за изкупуване на задължителните държавни доставки без оглед финансовото състояние и
разчетите на изкупвателните предприятия с Банката.
Въздействие с контрол чрез лева за укрепване финансовото състояние на изкупвателните
предприятия е възможно да се осъществи в следващите процеси от работата на тези предприятия.
2. В изпълнение разпорежданията на т. 41, буква „д“ от 218-то постановление, Банката не
отпуска на предприятията заеми от оня вид, по който е допуснато просрочие, докато същите заеми не бъдат издължени. Казаното ограничение в отпускането на нови заеми при наличие на просрочие се прилага и по отношение на разчетните заеми.
Относно другите видове заеми досегашните разпореждания на т. 41, буква „д“ от 218-то
постановление са правилни.
Тези разпореждания, обаче, колкото се отнасят до спиране кредитирането по разчетните заеми и заемите по стокооборота на търговските предприятия, не отговарят на най-новата практика
на Госбанк.
Във връзка с изложеното и с цел пълното внедряване практиката на Госбанк, която съответствува на нашите условия, необходимо е да се разреши на Банката да отпуска разчетни заеми
на предприятията и при наличие на просрочени заеми, по който и да било вид, включително и по
разчетните заеми, като средствата от новоотпуснатите заеми се използуват за погасяване на необезпечената или просрочена задлъжнялост към Банката, без сумите по новоотпуснатите заеми да
минават по разчетната сметка на предприятията.
По отношение на търговските предприятия, когато същите са допуснали просрочие на заемите си, може да бъдат кредитирани за срок до 30 дни за изкупуване на нови стоки при условие, че
работят рентабилно и запазват собствените си оборотни средства.
3. Съгласно т. 41, буква „л“, Банката намалява заемите на предприятията в размер на отклонените суми в дебиторни вземания.
Отклонените суми в спорни вземания и суми, присъдени от съд и арбитраж, понеже не са
по вина на предприятията при определяне размера на собствените оборотни средства в търговските предприятия, следва да се спадат от същите, както това е възприето в СССР с постановлението
„относно мерките за по-нататъшното развитие на съветската търговия“ от м. октомври 1953 г. В
размер на тези отклонени суми следва да се увеличават заемите за допълване норматива на оборотни средства. При кооперативните организации това намаление може да се извърши при условие, че ще се запази установеният им минимален размер собствени оборотни средства при изплащане на стоките.
4. Във връзка с контрола, който се упражнява върху дейността на предприятията съгласно
218-то постановление, по силата на т. 33, буква „г“ Банката изисква от предприятията да имат редовна отчетност. В случай, че на определените срокове те не представят балансите си, Банката
спира кредитирането им съгласно т. 41, буква „а“ от същото постановление.
Тези разпореждания се отнасят и за ТКЗС, което не е в съгласие с практиката на Госбанк.
Последната не изисква от колхозите да є представят балансите си. Предвид на изложеното и сходството на условията на ТКЗС у нас с тия при колхозите, налага се да се разреши на Банката занапред да не изисква балансите на ТКЗС и да не спира кредитирането им поради непредставяне на
същите.
Ето защо, предлагам Министерският съвет да приеме следното
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

506

Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г.

Част втора

Разрешава се на Българската народна банка:
1. Да отпуска заеми за изкупуване на селскостопански произведения и суровини по задължителните държавни доставки, без оглед финансовото състояние на изкупвателните предприятия – непопълнен норматив на собствените оборотни средства, реализирани загуби, спряно кредитиране по други видове заеми и независимо от състоянието на разчетите на търговско-изкупвателните и промишлено-преработвателните предприятия с Банката.
2. Да отпуска разчетни заеми – заеми срещу документи за стоки на път, заеми за покупка на
лимитирани чекови книжки, заеми за откриване акредитиви и заеми за откриване и допълване на
особени сметки на предприятията и при наличие на просрочени заеми от който и да било вид,
включително и по разчетните заеми, като средствата от новоотпуснатите заеми се използуват за
погасяване на необезпечената или просрочена задлъжнялост към Банката, без сумите по новоотпуснатите заеми да минава през разчетната сметка на предприятията.
Търговските предприятия, работещи рентабилно и запазващи собствените си оборотни
средства, които са допуснали просрочие на заемите си, да се кредитират за срок до 30 дни за изкупуване на нови стоки.
3. При кредитиране търговските предприятия, Банката да намалява размера на норматива
на собствените оборотни средства в абсолютна сума със сумата на отклонените средства в спорни дебиторни вземания и присъдените суми от съд и арбитраж, като със същия размер се увеличава дяловото участие на Банката при кредитиране стокооборота. При кооперативните организации
това намаление може да се извърши при условие, че ще запази установения минимален размер
собствени оборотни средства при изплащане на стоките.
4. Да не изисква балансите на ТКЗС и да не спира кредитирането на ТКЗС поради непредставяне на баланси.
София, 7 декември 1953 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА:

Ат. Н. Мечкаров

ВГ
ЦДА, ф. 132, оп. 17, а.е. 23а, л. 260–264. Оригинал. Машинопис.
* Докладът е приет от УС на БНБ с Протокол № 107 от 7 декември 1953 г.

№ 378
РАЗПОРЕЖДАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА БНБ ДА КРЕДИТИРА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В РАЙОНИТЕ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ДОБИТЪКА
София, 5 февруари 1954 г.
Препис от препис

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 134
от 5 февруари 1954 година
Относно: осигуряване изхранването на добитъка
На № I-1-407 от 2.II.1954 г.
ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
КОПИЕ: Българска народна банка
Централен кооперативен съюз
Министерство на доставките
Министерство на леката и хранителна
промишленост
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Министерство на вътрешна търговия
Държавна планова комисия
Министерство на финансите
Окръжните народни съвети
Министерство на транспорта
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РАЗПОРЕДИ:
1. Разрешава на Българската народна банка да кредитира до 1 май 1954 година трудово-кооперативните земеделски стопанства, които са затруднени с изхранването на добитъка си и имат
просрочени заеми. Кредитирането да става след проверка от Изпълкома на околийския народен
съвет на депутатите на трудещите се, съвместно с представител на съответния клон на Българската народна банка.
2. Разрешава на Българската народна банка да кредитира до 1 май 1954 година Държавното стопанско предприятие „Текстилни влакна“, Централния кооперативен съюз и кооперативните
му организации, които изкупуват вълна и мляко, в размер, необходим да авансират каракачаните –
притежатели на овце, до 60 % от стойността на вълната и млякото, предавани като задължителна
държавна доставка и свободно изкупуване на мляко по пределни цени.
3. Намалява се плана на I-то тримесечие на 1954 година на Министерство на доставките –
Главно управление на „Текстилни влакна“ с 1.050 тона шрот за поощрение, с което количество се
увеличава плана на Централния кооперативен съюз „Млекокооп“ за изхранване овцете на каракачаните.
Министерството на леката и хранителна промишленост, съответно Държавното индустриално предприятие „Хранителна индустрия“ да предаде на Централния кооперативен съюз – „Млекокооп“ горното количество шрот в съотношение 50 % слънчогледов и 50 % памучен.
Централният кооперативен съюз „Млекокооп“ да раздаде най-късно до 20 февруари т.г. на
каракачаните срещу всеки литър мляко, което свободно ще се изкупи, по 1.5 кг. шрот в горното
съотношение.
4. Задължава Министерството на транспорта да направи разместване на запланираните вагони от Министерството на вътрешната търговия, Централния кооперативен съюз, Министерството на леката и хранителна промишленост без да събира глоби и ги отпусне най-късно до 16 февруари т.г. за извозване на 5.000 тона груб фураж и 1.050 тона шрот за изхранване на овцете и останалия добитък в застрашените райони. За целта Министерство на вътрешната търговия, Централният кооперативен съюз и Министерството на леката и хранителна промишленост да подадат централна заявка до Министерството на транспорта.
Изпълнението на разпореждането се възлага на Минист[ъ]ра на земеделието, Минист[ъ]ра
на доставките, Минист[ъ]ра на леката и хранителна промишленост, Минист[ъ]ра на транспорта,
Председателя на Централния кооперативен съюз и Председателя на Българската народна банка.
София, 4 февруари 1954 година
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Г. Трайков
ГЛ. СЕКРЕТАР: /п/ Ат. Войнов
ВЕРНО,
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЯ: Ст. Цонев
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
Секретар на ЦУ при БНБ: В. Христов
[Върху документа – надписи:]
мнението по настоящото е дадено от Джуров.
Въз основа на настоящето е издадена окр. тел. 4.
Др. Петков
За сведение и изпълнение
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[...] Др. Стоянов
за изпълнение
8.II.1954 г.

ЦДА, ф. 132, оп. 14, а.е. 32, л. 100–101.Оригинал. Препис от препис. Машинопис.

№ 379
ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО СТАНКО ТОДОРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА
РАЗПОРЕЖДАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА БНБ ДА ОТСРОЧИ С
ТРИ ГОДИНИ ИЗДЪЛЖАВАНЕТО НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАЕМИ НА ТРУДОВОКООПЕРАТИВНИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА В ПЛОВДИВСКИ И ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪГ
София, 16 март 1954 г.
Н. Р. Б.
М-ВО на ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
№ I-1-1277
16.III.1954 г.
София
ДО ДРУГАРЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Т У К

ДОКЛАД
от СТАНКО ТОДОРОВ – Министър на земеделието.
ОТНОСНО: Разрешаване на Българска народна банка да отсрочи до
3 години просрочените заеми на затруднени финансово трудовокооперативни земеделски стопанства от Пловдивски окръг и др.
ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Окръжния народен съвет на депутатите на трудящите се в гр. Пловдив с докладна записка
№ I-Р-М-8 от 13.I.1954 година до Министерския съвет поиска да се проучи въпроса за разрешаване на Българска народна банка да отсрочи до 3 години просрочените заеми на финансово затруднените 33 трудово-кооперативни земеделски стопанства от Пловдивски окръг.
Допълнително Окръжният народен съвет на депутатите на трудещите се – гр. Пловдив, с
писмо № 9 от 9.II.1954 година поиска да бъдат разсрочени просрочените заеми на още 48 кооперативни стопанства, или общо на 81 ТКЗС.
От проучванията, които се направиха, се установи, че 14 кооперативни стопанства са уредили просрочените си заеми или задълженията им са под 4,000 лева и могат да се издължат без
затруднение от самите кооперативни стопанства. Останалите 67 трудово-кооперативни земеделски стопанства от Пловдивски окръг имат просрочени заеми за производствени нужди общо за
8,911,000 лева.
Междувременно се получи искане от Управителния съвет на ТКЗС с. Злокучене, Плевенско, за разсрочване на просрочените от стопанството след излизане на 567-а постановление заеми
на сума 126,000 лева.
От направените проверки в някои от горните 68 кооперативни стопанства, които дължат
просрочени заеми към Българска народна банка на обща сума 9,037,000 лева, се установи, че 31
от тях ще могат да погасят задълженията си към банката на сума 3,935,000 лева със собствени
средства, като съберат вземанията си от селкоопите, Месоцентрала, Районните кооперативни съ-
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юзи, Винпром, Главно управление „Зърнени храни“, бившето Държавно стопанско предприятие
„Земснаб“ и други организации и предприятия, или като продадат оставените продукти за продажба. При това положение остават 37 ТКЗС с просрочени задължения към БНБ – 5,102,000 лева.
Някои от тия 37 кооперативни стопанства ще могат да издължат част от просрочените си заеми на
обща сума 1,175,000 лева със собствени средства, а за останалата част от тия заеми в размер на
3,927,000 лева е необходима разсрочка.
Неиздължението на заемите за производствени нужди от тези 36 кооперативни стопанства
на Пловдивски окръг се дължи главно на недостигане на плановите добиви от памука и тютюна –
едва към 50%. Поради това кооперативните стопанства не са могли да предадат на държавата заплануваните количества от тия култури, което е оказало решително влияние за намаляване на паричните доходи.
Трудово-кооперативното земеделско стопанство в с. Злокучене, Плевенско, поради лошата
реколта през 1952 година не е могло да осигури необходимите семена и фураж за през 1953 година, поради което е сключило допълнително заеми за покупка на семена и фуражи в размер на
298,000 лева.
През 1953 година кооперативното стопанство е изплатило и ползувало разсрочка по тия заеми, съгласно 567-а постановление на Министерския съвет, общо за 172,000 лева.
Посочените 37 кооперативни стопанства не получиха отсрочка на сключените от тях заеми
от Българска народна банка в размер на 3,927,000 лева, тъй като при излизането на 567-а постановление на Министерския съвет и ЦК на БКП, тези заеми не бяха минали в просрочие.
Необходимо е Българска народна банка да отсрочи просрочените заеми на трудово-кооперативните земеделски стопанства по приложения списък.
Доклада е съгласуван с Българска народна банка, която не прави възражения.
Предлагам, Министерския съвет да приеме следното
РАЗПОРЕЖДАНЕ:
Разрешава се на Българска народна банка, съгласно точка 35 от 218-то постановление на
Министерския съвет и ЦК на БКП от 2 март 1951 година, да отсрочи до 3 години просрочените заеми на 36 трудово-кооперативни земеделски стопанства от Пловдивски окръг по приложения списък на сума 3,749,000 лева и на трудово-кооперативното земеделско стопанство с. Злокучене,
Плевенско, на сума 126,000 лева, просрочени до 31 декември 1953 година.
Изпълнението на настоящето разпореждането се възлага на Министъра на земеделието и
Председателя на Българска народна банка.*
М И Н И С Т Ъ Р: Ст. Тодоров
ЦДА, ф. 136, оп. 16, а.е. 441, л. 15–17. Оригинал. Машинопис.
* Текстът на този проект за разпореждане е одобрен и е влязъл с незначителни изменения в Разпореждане № 462 на Министерския съвет от 1 април 1954 г.
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№ 380
ЗАПИСКА ОТ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ГЕОРГИ ТРАЙКОВ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ ВЪВ ВРЪЗКА
С ДОКЛАДА НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО СТАНКО ТОДОРОВ ЗА
РАЗРЕШАВАНЕ НА БНБ ДА ОТСРОЧИ С ТРИ ГОДИНИ ИЗДЪЛЖАВАНЕТО НА
ПРОСРОЧЕНИ ЗАЕМИ НА ТРУДОВОКООПЕРАТИВНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
В ПЛОВДИВСКИ И ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪГ
София, 29 март 1954 г.
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ЗАПИСКА
ОТ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Георги Трайков
По доклад № I-1-1277 от 16.III.1954 г.
на М[инистъ]ра на земеделието, Вх. № 13-49
Другарю Председател,
Окръжният народен съвет в гр. Пловдив въз основа на извършени проучвания по места е
установил, че редица трудово-кооперативни земеделски стопанства в окръга към края на 1953 година са изпаднали в тежко финансово положение и не могат да ликвидират заемите, сключени от
Българската народна банка за производствени нужди през 1953 година.
Министерството на земеделието от своя страна е извършило проверка, при която е установило, че 36 трудово-кооперативни земеделски стопанства в окръга действително не са в състояние
да издължат заемите си към Българската народна банка, възлизащи на обща сума 3.749.000 лева.
Като основна причина за затрудненото финансово положение на тези стопанства се изтъква неизпълнението на плановите добиви от памука и тютюна в тези стопанства, достигнали едва към 50%
от плановите добиви.
Разсрочка на просрочени заеми към Българската народна банка за 126.000 лева е поискало
и Трудово-кооперативното земеделско стопанство в с. Злокучене, Плевенско. Проверката, извършена в това стопанство, е установила, че затруднението му се дължи на лоша реколта през 1952
година. За да осигури семена и фуражи за през 1953 година, то е било принудено да сключи допълнителни заеми към края на 1952 година в размер на 298.000 лева.
Българската народна банка е съгласна да бъдат отсрочени за 3 години просрочените от трудово-кооперативните земеделски стопанства в Пловдивски окръг заеми на обща сума 3.749.000
лева.
Министерството на финансите не прави възражение по внесеното проекто-разпореждане.
Отбелязва обаче, че с 567а Постановление на Министерския съвет и Централния комитет на Българската комунистическа партия от 6 май 1953 година относно мероприятията за по-нататъшното
стопанско и финансово укрепване на трудово-кооперативните земеделски стопанства, се уреди
въпросът за отсрочване на просрочените и ликвидационни заеми. Намира начина, по който сега се
процедира за просрочени заеми от трудово-кооперативните земеделски стопанства, за нецелесъобразен, тъй като просрочия по заемите на трудово-кооперативните земеделски стопанства могат
да се явят през всяко време.
Считам подпомагането на финансово затруднените стопанства в настоящия момент за особено важно и решаващо за изпълнението на производствените им задачи през тази година. Тези
стопанства не са получили отсрочка на сключените от тях заеми, тъй като при излизането на 567а
постановление те не са били просрочени.
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Предлагам да се приеме на подпис от Министерския съвет приложеното към записката разпореждане.
София, 29 март 1954 г.
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПА:
ПОМОЩНИК:

Г. Трайков
Ив. Иванов
Хр. Ганев

ﬂ»/

ЦДА, ф. 136, оп. 16, а.е. 441, л. 5–6. Оригинал. Машинопис.

№ 381
ЗАПИСКА ОТ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ГЕОРГИ ТРАЙКОВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ИЗДАВАНЕ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОТСРОЧВАНЕ
ИЗДЪЛЖАВАНЕТО НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАЕМИ НА ТЕКСТИЛНО-БОЯДЖИЙСКАТА
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ИНДАНТРЕН“ В ПЪРВОМАЙ КЪМ
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
София, 6 юли 1954 г.
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ЗАПИСКА
ОТ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ГЕОРГИ ТРАЙКОВ
По доклад № 2903 от 19.VI.1954 год.
на Председателя на Централния съюз на
трудово-производителните кооперации
вх. № 27-36
ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Председателят на Централния съюз на трудово-производителните кооперации предлага да
се разреши на Българската народна банка да разсрочи до 5 години издължаването на просрочените заеми от I трудово-производителна текстилно-бояджийска кооперация „Индантрен“ в град Първомай.
Кооперацията е допуснала просрочие на заемите си: за допълване норматива на оборотните средства – 7000 лева; заема без стоково-материално покритие – 45,020 лева и временния заем
– 76,151.39 лева, или общо 128,171.39 лева. Финансовото затруднение на кооперацията се дължи
на липсата на необходимите видове бои и химикали за текстилно-бояджийския бранш особено
през 1952-1953 година, на нездраво ръководство и отклоняване на оборотни средства за сгради и
машини. Допуснати са злоупотреби, за които са съставени актове и заведени съдебни дела.
Централният съюз на трудово-производителните кооперации е взел необходимите мерки за
организационното и финансовото укрепване на кооперацията и тя, след като є се разсрочи изплащането на задължението към Българската народна банка, ще може да продължи работата си за задоволяване нуждите на населението от цялата Първомайска околия. За тази цел кооперацията, която е единствена в околията, има собствени сгради и модерни бояджийски инсталации.
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Предложението предварително е съгласувано с Българската народна банка, която счита за
необходимо Съюзът да предложи мероприятия за оздравяването на кооперацията и да гарантира
пред Банката срочното изплащане на задължението.
Държавната планова комисия и Министерството на финансите не възразяват по доклада.
Предлагат да се задължи Съюзът да набележи мероприятия за финансовото укрепване на кооперацията и да гарантира срочното изплащане на задълженията є към Българската народна банка.
Намирам предложението на Председателя на Централния съюз на трудово-производителните кооперации и мненията на Държавната планова комисия и Министерството на финансите за
правилни и целесъобразни.
Предлагам Бюрото на Министерския съвет да приеме приложеното проекто-разпореждане.
София, 6 юли 1954 година.
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПА:
ПОМОЩНИК:

Г. Трайков
Л. Стоев
Ем. Костов

СМ.
Сверил:
ЦДА, ф. 136, оп. 16, а.е. 1232, л. 3–4. Оригинал. Машинопис.

№ 382
РАЗПОРЕЖДАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОТСРОЧВАНЕ ИЗДЪЛЖАВАНЕТО НА
ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАЕМИ НА ТЕКСТИЛНО-БОЯДЖИЙСКАТА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА
КООПЕРАЦИЯ „ИНДАНТРЕН“ В ПЪРВОМАЙ КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
София, 13 юли 1954 г.
Протокол № 57
от 13.VII.1954 г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ
от

№
195 год.

по доклад № 2903 от 19.VI.1954 год. на
Председателя на Централния съюз на трудово-производителните кооперации.
Вх. № 27-36
Относно: отсрочване изплащането на задължение към Българската народна банка.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РАЗПОРЕДИ:
1. Разрешава на Българската народна банка да отсрочи до 5 години дълга от 128,171.39 лева на I трудово-производителна текстилно-бояджийска кооперация „Индантрен“ в гр. Първомай.
Кооперацията да изплаща на Банката ежегодно по 25,600 лева, разпределени по тримесечия
с първоначална вноска в началото на третото тримесечие на 1954 година.
2. Централният съюз на трудово-производителните кооперации да разработи мероприятия
за укрепването на I трудово-производителна текстилно-бояджийска кооперация „Индантрен“ в гр.
Първомай и да гарантира пред Българската народна банка срочното изплащане на задължението є.
Изпълнението на разпореждането се възлага на Централния съюз на трудово-производителните кооперации и Българската народна банка.
София, 13 юли 1954 година
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за ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: (п) А. Югов
ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
Г. Трайков
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: [- - -]
РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПА: Л. Стоев
ПОМОЩНИК: Ем. Костов
за ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНАТА
ЮРИДИЧЕСКА КОМИСИЯ: М. Маринов
ДК
В пълен текст
1. УС на ТПК
2. БНБ
3.
4.

Постановлението да се изпрати:
В извлечение

София, 15.VII.1954 г.
Гл. Секретар: [- - -]
1292/15.VII.[19]54 год.
ЦДА, ф. 136, оп. 16, а.е. 1232, л. 1. Оригинал. Машинопис.

№ 383
ДОКЛАД ОТ НАЧАЛНИКА НА УПРАВЛЕНИЕ „ТЪРГОВСКИ КРЕДИТ“ ЛЮБОМИР
НИКОЛОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕЛА ЛУКАНОВА С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА
МНЕНИЕ ПРЕД ПРЕЗИДИУМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ОПРОЩАВАНЕ НА
ЛИХВИТЕ И ГЛОБИТЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ БНБ НА РИБОЛОВНАТА
КООПЕРАЦИЯ „ТРАКИЯ“, НЕСЕБЪР, И ЗА РАЗСРОЧВАНЕ НА ГЛАВНИЦАТА ПО
НЕЙНИЯ ЗАЕМ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА*
София, 12 март 1956 г.
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
ТУК

ДОКЛАД
от ЛЮБОМИР МАНОЛОВ,
Н-к Управление „Търговски кредит“ при Банката
Относно:

даване мнение пред Президиума на Народното събрание по молбата
на Риболовната кооперация „Тракия“, гр. Несебър с която иска да є се направи
облекчение по заемите є към Банката.
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Другарко Председател,
Риболовната кооперация „Тракия“, в гр. Несебър, е подала молба до Президиума на
Народното събрание, в която изтъква тежкото си финансово положение и моли да се направи
облекчение за изплащане задължението є към Банката.
На кооперацията са отпуснати през 1949 и 1950 г. заеми в размер на 1000.000 лева за
покупка на риболовен инвентар и съоръжения, срещу залог на инвентар и имуществото на
кооперацията.
На 22 февруари 1951 г. е отпуснат заем в размер на 16.000 лв. за оборотни средства, а на
2 септември с.г. заем за покупка на материали за ремонт на мрежите в размер на 14.000 лева.
При преоформяване на заемите по реда на 218-то постановление са преоформени в дълг
без стоково-материално покритие 131.047 лв.
По приложението на окр. № 148/1951 г. за ликвидиране на сметните отношения между
Всестранната кооперация в гр. Несебър и риболовната е преоформен заем 165.310 лв.
Всичко: 296.357 лв.
По този дълг кооперацията е правила погашения на главницата и лихвите и към
31 декември 1955 г. дългът е останал 210.360 лева, който се води по следните балансови сметки:
а) по сметка № 161 – дълг без стоково-материално покритие – редовен
б) по сметка № 81 – от неизплатени на срока срочни задължителни
по горния дълг
в) по сметка № 83 – „Неизплатени лихви“

131.610 лв.
74.750 лв.
4.000 лв.
210.360 лв.

Финансовото състояние на кооперацията според данни от клона е:

Актив
1. Парични средства
2. Дебиторни вземания
От които несъбираеми 50%
3. Б. инв. банка вложения по фондове
4. Основни средства – риболовен инвентар, от който
45% негодни
5. Малоц. и мал. предмети – риб.мрежи
от които 60% негодни
6. Други сп. материали, от
от които 30% негодни
Всичко актив

630 лв.
22.430
11.215
103.321
46.493
235.235
141.141
59.362
17.808

11.215 лв.
15.437 лв.
56.828 лв.
94.094 лв.
31.555 лв.
209.759 лв.

Пасив
1. Основен фонд
2. Дялов капитал
3. Специални фондове
4. Заеми Б. инв. банка за капиталовложения
5. Заеми Б. н. банка – редовни и просрочени
6. Разни кредитори
7. Разни пасиви
Всичко пасив

34.971 лв.
21.000 лв.
16.295 лв.
15.894 лв.
210.360 лв.
101.339 лв.
107.347 лв.
507.206 лв.

Или срещу пасив от 507.206 лева кооперацията има активи за 209.759 лв. Освен това, има
и невъзстановени загуби от 71.091 лева, от което следва, че се намира в лошо финансово
състояние.
В сметката „Разни кредитори“ са отразени следните задължения:
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а) от сметка № 41 „Доставчици“ получените през 1955 г. материали
от Районния кооперативен съюз в размер на
б) не внесени данъци и начисления в размер на
в) задължения към ЦКС за изплатени заеми – гарантир.
г) остатъци по сметка 046 от разни произходи
Всичко
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45.142 лв.
17.455 лв.
26.637 лв.
12.105 лв.
101.139 лв.

В сметката „Разни пасиви“ е отразено изхабяването на основните средства и малоценните
и малотрайни предмети.
Кооперацията е изпаднала във финансово затруднение още през 1951 г. при отделянето си
като самостоятелна кооперация. Причините за изпадане на кооперацията в затруднено финансово
състояние са главно следните:
а) даване на пробни обекти за риболов;
б) оставяне да извършва риболов в открито море с инвентар, който е вече похабен и
в) слаб улов на риба през 5-те години, с изключение на 1954 г. и особено слабия такъв през
1955 г.
Вследствие на горните причини кооперацията ежегодно е приключвала със загуби, с
изключение на 1954 г., както следва:
Години

1951
1952
1953
1954
1955

Печалба

Загубa

Направени
производствени
разходи

Приходи от
продадена
риба

1.382
-

83.400
1.748
8.066
38.779

203.760
198.478
155.218
437.051
89.249

174.000
196.730
147.218
422.785
44.024

От общите
разходи са
дадени за
заплати
89.800
118.038
88.772
177.846
35.954

Средно през петте години на кооператор е заплащано годишно парично възнаграждение в
размер на 5.579 лева, но повишението на средното годишно възнаграждение идва от резултата
през 1954 г., когато е имало добър рибоулов. През 1955 г. рибоуловът е бил най-слаб и на
кооператорите е заплатено за тази година по 2.900 лева.
Ако съпоставим прихода от продадената риба с изплатеното парично възнаграждение се
вижда, че за трудово възнаграждение на кооператорите е заделяно средно 50% от прихода, а само
за 1955 г., когато рибоуловът е бил най-слаб, е заделено за трудово възнаграждение 80%, но
въпреки това на кооператор е заплатено по 2.900 лева за годината.
Върху имуществото на кооперацията не са заделяни редовно амортизационни отчисления,
с изключение на 1954 г., когато са начислени както върху основните средства, така и върху
малоценните и малотрайни предмети.
Как са начислявани амортизационните начисления по години е видно от следната таблица:
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‡) ŒÒÌÓ‚ÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡
√Ó‰ËÌË
1951
1952
1953
1954
1955
1951
1952
1953
1954
1955

¬˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÎÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ

»Áı‡·ˇ‚‡ÌÂ

‘‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ

71.800
74.238
97.829
102.414
103.321

18.028
18.028
25.593
40.849
40.849

53.272
56.210
72.236
61.565
62.472

·) Ã‡ÎÓˆÂÌÌË Ë Ï‡ÎÓÚ‡ÈÌË ÔÂ‰ÏÂÚË
272.450
210.500
228.258
233.282
75.000
235.235
86.141

272.450
210.500
228.258
158.282
149.094

От горното е видно, че върху основните средства са начислени амортизационни отчисления
през 1951 г. в размер на 18.028 лева, през 1952 [г.] не са начислявани, през 1953 г. са начислени,
но не в пълния размер, през 1954 г. са начислени, а през 1955 г. също не са начислявани.
По малоценните и малотрайни предмети до 1954 г. не са начислявани амортизационни отчисления, а такива за първи път са начислени през 1954 г., когато кооперацията е приключила с
печалба.
По заемите към банката са начислени 69.490 лв. лихви и глоби. Към 31 декември 1955 г. по
балансова сметка № 83 – „Неизплатени лихви“ се води остатък в размер на 4.000 лева, от които
2.960 лева лихви и 1.040 лв. глоби.
Кооперацията е основана през 1949 г. като отдел към Всестранната кооперация в гр. Несебър, а от 1951 г. в самостоятелна кооперация. Членове са били 25 души, а сега са останали 16.
Материалното състояние на членовете не е добро. Всички живеят в наследствени бежански къщи, с изключение на 4 души, които имат къщи на стойност 50.000 лева, 3 души имат 35 декари ниви и 5 души общо 10 декара лозя.
От данните с които разполагаме е видно, че банковият клон е контролирал използуването
на средствата по отпуснатите заеми, и не е допуснал отклоняването на същите за други цели. Кооперацията е изпаднала в затруднено финансово положение още през 1951 г. и клонът не е сигнализирал за това пред Управлението на банката, но влошаване положението на кооперацията не идва от разпиляване на средства – отклоняване в инвестиции, начети, злоупотреби и пр., а идва от
неудачен риболов поради липса на обекти, вследствие на което приключва със загуба и изпада в
просрочие.
Не е допуснато също и преавансиране на кооператорите. За положения от тях труд същите са получили средно за петте години по 5.579 лв. годишно и въпреки това, те продължават да работят за преуспяване на кооперацията. За настоящата година Централният кооперативен съюз не
даде гаранция, за да бъдат кредитирани със заем за сезонни разходи за подготовка на риболовния
инвентар, но те сами, въпреки че са само 16 души, със собствени сили са подготвили уредите си и
са готови за риболов.
Действително наличните съоръжения за риболов са износени, но не са изключени възможностите за добър риболов като този през 1954 г., когато са реализирали 422.000 лв. приход от продадената риба, от който са заделили за трудово възнаграждение 177.000 лева, за амортизация над
90.000 лева и крайният резултат е печалба.
При положение, че на кооперацията се опростят начислените лихви и глоби по заемите и в
размер на 69.490 лева, дългът към банката ще остане 140.870 лева. Ако този дълг се разсрочи за
изплащане в продължение на 10 години или средно по 16.000 лева годишно ведно с лихвите, при
среден риболов смятам, че тази вноска ще може да се посреща.
Банковият клон дава мнение да бъде облекчено финансово кооперацията, за да може да
продължи да работи.
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Като излагам горното, моля Ви, другарко Председател, да внесете въпроса за разглеждане
от Централното управление на банката, което ако одобри, да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
Да се даде мнение пред Президиума на Народното събрание:
а) да се опростят начислените лихви и глоби по задължението на кооперацията към Банката в размер на 69.490 лева;
б) главницата по заема към банката да се разсрочи за изплащане в срок от 10 години.
Задължава се др. Любомир Манолов, Началник Управление „Търговски кредит“ да уведоми Президиума на Народното събрание за взетото решение.
София, 12 март 1956 г.
Н-к управление: /Л. Манолов/
ЦДА, ф. 132, оп. 17, а.е. 33а, л. 556–558, 608–612. Оригинал (докл. – чернова). Машинопис
* Докладът е приет от УС на БНБ с Протокол № 18 от 17 март 1956 г.

№ 384
ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД И РЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ПРОВЕРКИ В ТРУДОВО-КООПЕРАТИВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ИМ ДА ОТКЛОНЯВАТ ОБОРОТНИ
СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ
София, 9 януари 1958 г.

ПРОТОКОЛ № 3
Заседание на 9 януари 1958 година
Заседават: ВЕЛА ЛУКАНОВА, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, МИХАИЛ ВЕЛЬОВ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, ПЕТЪР Г. ПОПОВ, ЛЮБЕН ТОДОРИНОВ, РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ
Отсъствуват: Присъствуват: Л. Манолов, Б. Василев, Тр. Дончев, Й. Наков, д-р К. Попов, Ив. Върбанов,
Д. Бучков; Хр. Михов по т. 4; по т. 1 – Ил. Симеонов и представител на М[инистерст]во на земеделието и горите; Желяз Проданов;
Заседанието се откри в 9 часа

Дневен ред
[...]
По точка 5.
Централното управление на банката, след като обсъди доклада на началника на отдел „Земеделски кредит и доставки“ др. Трифон Дончев относно допълнителни мероприятия за пресичане възможностите на ТКЗС да отклоняват оборотни средства в инвестиции и след като констатира, че:
– никакви досега излезли документи на банката не са били достатъчни, за да пресекат тези
възможности;
– има пресни факти от 1957 г., че отклоняването на оборотни средства в инвестиции от
ТКЗС продължава;
– само банките на се в състояние да се справят с това, ако народните съвети по места – отделите „Селско стопанство“ не вземат под особен контрол този въпрос, в смисъл да се постави
категорически пред ТКЗС въпросът, че могат да правят капиталовложения само в границите на
своите средства било лимит, или „Неделим фонд“;
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– за да се получи прелом в народните съвети и партийните органи, необходимо е въпросът
за пресичане възможностите ТКЗС да отклоняват оборотни средства в инвестиции да бъде поставен, документално обоснован, пред Министерски съвет и ЦК на БКП;
взе следното решение:
РЕШЕНИЕ:
1. Възлага се на началника на отдел „Земеделски кредит и доставки“ др. Трифон Дончев да
изготви писмо до Министъра на финансите и държавния контрол в духа на дадените указания на
заседанието на Централното управление, за организиране проверка на 40–50 ТКЗС съвместно с
органите на Държавния контрол, Българска народна банка, Българска инвестиционна банка, Министерството на земеделието и горите във връзка с пресичане възможностите на ТКЗС да отклоняват оборотни средства в инвестиции, след което въпросът да бъде поставен пред Министерския
съвет и отдел „Селско стопанство“ при ЦК на БКП.
Срок за изготвяне на писмото – 13.I.1958 г.
[...]
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: /В. Луканова/
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: /Н. Шуманов/
ПРИЛОЖЕНИЕ: по всички точки без т. 12 – 20 доклада.
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ТУК

ДОКЛАД
От ТРИФОН ДОНЧЕВ, Началник отдел „Земеделски кредит и доставки“
Относно:

Какви допълнителни мероприятия трябва да се предприемат за пресичане
възможностите ТКЗС да отклоняват оборотни средства в инвестиции

Другарко председател,
В изпълнение на т. 10 от решението на Централното управление на банката от 13.XI.н.г., с
което ми се възложи да разработя мероприятия за пресичане възможностите за отклоняване на
оборотни средства в инвестиции от ТКЗС и за засилване на контрола на банковите клонове, Ви
донасям, че служители от отдела събраха необходимите материали, като извършиха проучвания
на място в банковите клонове Пловдив, Асеновград и Поляновград и ТКЗС с.с. Голямо Конаре и
Бенковски – Пловдивско, ТКЗС Асеновград и с. Катуница, Асеновградско и ТКЗС Поляновград и
с. Грозден, Поляновградско. За целта се изискаха материали от банковите клонове: Бургас, Толбухин, Казанлък, Ловеч, Лом, Михайловград, Павликени, Пазарджик, Петрич, Хасково, Чирпан, Коларовград и Сливен, а така също на 13.XII.н.г. се привлекоха за обсъждане на въпроса управителите на банковите клонове в София – Благоевски районен клон, Самоков и Ихтиман.
От извършените проучвания се установи, че някои кооперативни стопанства продължават
да правят отклонения на оборотни средства в инвестиции.
Причините за отклоняване на средства са следните:
1. Поради недостиг на средства по фонд „Неделим“ и недопускане в необходимия размер
кредити от Б[ългарска] и[нвестиционна] банка за изпълнение на предвидените разходи за капиталовложения, залегнали във финансовите планове.
С новото изменение на Примерния устав на ТКЗС направено на V-та републиканска конференция на ТКЗС, въпросът за средствата на фонд „Неделим“ се уреди. Докато със сега действуващия Примерен устав заделянията са 5% от паричните и натурални постъпления, от 1.I.1958 г. те
ще бъдат от 5 до 15 на сто от паричните постъпления и от 2 до 5 на сто от получените пшеница,
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царевица и слънчогледа, в зависимост от нуждите на отделните стопанства.
2. Сериозна причина, която заставя ТКЗС да отклоняват оборотни средства в инвестиции,
са недостатъчните кредити за капиталовложения. Поради тези причини източниците за
капиталовложения по финансовия план остават нереализирани, а за изпълнение на строителството кооперативните стопанства отклоняват оборотни средства. Характерен пример представлява
Сливенска околия, където разривът между нуждите на капиталното строителство и ресурсите за
изпълнението му води до отклоняване на оборотни средства. За 1957 г. данните са:
Обекти

Искано

Разрешени

а) за строеж на сгради
б) „ покупка на прод. животни
в) „ набавяне на машини и трансп. средства
г) „ трайни насаждения
д) „ мелиоративно строителство
е) „ електриф. на стоп. дворове
ж) „ зеленчукопроизводство

7.114.663
1.309.700
2.336.104
3.083.145
525.946
403.300
-

1.598.000
695.000
321.000
2.203.000
257.000
145.000
480.000

14.772.858

5.699.000

Тъй като за случая средствата са крайно недостатъчни ТКЗС са принудени да влагат в
строителството и трайните насаждения, строителни и посадъчни материали, произведени с оборотни средства и вложен труд от кооператорите, които в много случаи не се възстановяват напълно, поради липса на суми по Неделимия фонд и достатъчни кредити от Б[ългарска] и[нвестиционна] банка.
На ТКЗС с. Бенковски, Пловдивско, през 1957 г. са отпуснати само 90 хил. лв. за трайни
насаждения и 30 хил. лв. за парникови рамки, въпреки че са искани кредити за това в значително
по-големи размери. Заеми за обори, автопоилки и превозни средства не са отпуснати, въпреки, че
на стопанството са крайно необходими като масовизирано.
ТКЗС с. Лозарево, Поляновградско, през настоящата година е отклонило с влагане в нови
лозови насаждения пръчки от собствено производство над 150.000 лв., поради липса на кредитен
лимит в Б[ългарска] и[нвестиционна] банка. Поради същата причина е отклонило оборотни средства в инвестиции и ТКЗС Асеновград в размер на 200.000 лв.
3. Като съществена причина за отклоняване на оборотни средства в инвестиции е обстоятелството, че през течение на годината на ТКЗС се спускат допълнителни планове за капиталовложения за изпълнението на които не се предвиждат ресурси. За тяхното осъществяване кооперативните стопанства отклоняват оборотни средства в инвестиции. По този път става отклоняване на
оборотни средства и по поетите напоследък социалистически задължения от много ТКЗС. Такъв е
случаят с ТКЗС с. Бенковски, Пловдивско, което за да изпълни поето задължение – закупуване на
22 крави, се готви да отклони оборотни средства.
4. Някои ТКЗС, въпреки, че нямат по плановете си предвидени строителства, извършват такива изцяло с отклоняване на оборотни средства. ТКЗС с. Деветаки, Поляновградско, строи железарска работилница, без да е запланувана; стопанството в с. Венец, Поляновградско, е построило
навес и склад без да са запланувани и др.
5. Поради липса на средства по фонд „Неделим“ и заеми за капиталовложения на края на
годината при много ТКЗС ще се получи отклонение на средства в инвестиции, тъй като кооперативните стопанства няма да имат източници на изплащане прираста на младите животни, който ще
се опаричи и предвиди за разпределение. Отклонение на средства по същия начин се получава и
когато ТКЗС извършват ремонт на основните стада с животните, определени за продажба, млекуване и угояване.
6. Много ТКЗС отклоняват оборотни средства в инвестиции като влагат в строителство или
в създаване на нови трайни насаждения строителни и посадъчни материали, произведени с оборотни средства, без същите да се своевременно възстановяват от фонд „Неделим“ или с дългосрочен кредит. По същия начин се допуска отклоняване на оборотни средства в инвестиции с
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изплатените трудодни на кооператорите, вложени в строителство и в създаване на трайни
насаждения.
7. Множество кооперативни стопанства са отклонили и отклоняват оборотни средства в инвестиции, като са вложили в строителство материали, закупени за текущ ремонт или за производствени разходи. Такъв е случаят при ТКЗС с. Първенец, което закупува горивни материали с оборотни средства за 8.213 лв., но ги употребява за превоз на тухли, керемиди и други строителни материали за строеж на обор в с. Св. Спас.
8. Някои ТКЗС с цел да избегнат банковия контрол при плащанията, закупуват строителни
и посадъчни материали и материали за основен ремонт от селкоопите, без да ги заплащат по реда
на Наредбата за плащанията. ТКЗС с. Катуница, Асеновградско, по този начин е закупило цимент
за 12.600 лв. от местния селкооп.
9. Има случаи при които кооперативните стопанства изплащат направо от касовата си наличност разходи с инвестиционно предназначение, включая и такива над 400 лв., които следва да
се изплатят от сметката на фонд „Неделим“ или със заеми за капиталовложения. ТКЗС с. Овчарево, Толбухинско, по такъв начин е изплатило на ТКЗС с. Земенци един расов коч; ТКЗС с. Гостиля, Ловечко, е купило в брой от касовите си постъпления каци за грозде за 3.985 лв., от които досега е възстановило само 1.300 лв. от фонд „Неделим“.
10. Все с цел за избягване на банковия контрол за възстановяване на предвидените по финансовия си план отклонени оборотни средства в инвестиции, много ТКЗС внасят направо по
сметката на фонд „Неделим“ суми от продажбата на селскостопански произведения, въпреки, че
тяхното предназначение е за разпределение. За тоя начин на отклонение има вина Б[ългарска]
и[нвестиционна] банка, която го е препоръчала с циркулярно писмо № 28154 от 24.X. н.г. По повод на последното поделенията на Б[ългарска] и[нвестиционна] банка са разширили нареждането
на Централното си управление, като изискват от ТКЗС да прехвърлят и други вземания на стопанствата по фонд „Неделим“. Така е постъпило ТКЗС с. Първенец, което позовавайки се на писмо №
9171 от 1957 г. на Б[ългарска] и[нвестиционна] банка – Пловдив и въпреки, че има по плана си за
възстановяване 361.538 лв. и нови отклонения от 172.000 лв., е внесло в брой по сметката на фонд
„Неделим“ сумата от 199.000 лв., от които 179.000 лв. са изтеглени от специалната текуща сметка.
11. ТКЗС отклоняват оборотни средства в инвестиции и поради неспазване на т. 7 от 16-то
постановление на Министерския съвет от 31.I.1957 г., с което се разреши на стопанствата да разходват до 6% от постъпилите суми в Неделимия фонд за неотложни дребни капитални вложения с
единична стойност до 500 лева и за основен ремонт до 1.000 лева. Така например ТКЗС с. Грозден, Поляновградско, което имало право да разходва до 30.IX. н.г. 30.000 лв. е разходвало 130.000
лв.; с. Сунгурларе е разходвало повече 56.000 лв.; с. Сигмен – 48.000 лв.; с. Подвиг – 40.000 лв.;
с. Добрино – 35.000 лв. и т.н.
12. Като сериозна причина за отклоняване на оборотни средства в инвестиции следва да се
посочи и това, че не всякога предвидените за постъпване суми по финансовия план на ТКЗС като
ресурс за капиталовложения, се реализират. В такъв случай се създават условия стопанствата да
отклоняват оборотни средства.
От извършените проучвания се установи, че Наредбата за плащанията и Инструкцията за
съхраняване, разходване и контрол върху паричните средства на ТКЗС, които влезнаха в сила от
25.IV. и 15.IX. н.г. са осигурили необходимия контрол ТКЗС да не отклоняват оборотни средства
и инвестиции.
Отклоненията, които ТКЗС са извършили през последно време, се дължат на грубо нарушение на Наредбата за плащанията и Инструкцията за съхраняване, разходване и контрол върху
паричните средства на ТКЗС.
Много ТКЗС от районите на банковите клонове Казанлък, Пловдив, Павликени, Петрич са
се опитали да изтеглят суми от текущата сметка за изплащане на основни средства, посадъчни материали и материали за основен ремонт, но са били възпрепятствувани от банковите клонове.
За пресичане възможностите на ТКЗС да отклоняват оборотни средства в инвестиции
ПРЕДЛАГАМ:
1. Да се обърне внимание на банковите клонове, че някои от тях все още не са отпочнали
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сериозна работа по контрола и да се нареди при проверките на място да се контролира:
а) спазва ли се Наредбата за плащанията;
б) спазва ли се Инструкцията за съхраняване, разходване и контрол върху паричните средства за ТКЗС;
в) спазва ли се т. 3 от окръжното на Министерството на земеделието и горите и Б[ългарска] и[нвестиционна] банка, публикувано в брой 36 от 3 май н. г. на „Известия на ПНС“, относно
ограничаване на разходите в брой за дребни капиталовложения, инвентарни предмети и др. с единична стойност до 500 лева и за основен ремонт до 1.000 лв., в рамките до 6% от общо постъпилите суми по фонд „Неделим“;
г) има ли закупени материали за производствени нужди за странични предприятия и за текущ ремонт, които да са употребени за основен ремонт и за капиталовложения;
д) при извършен ремонт на основните стада с животни, определени за продажба, млекуване и угояване, разликата в стойността на животните възстановена ли е от фонд „Неделим“ или е с
кредит от БИБ;
е) обезпечени ли са необходимите средства от фонд „Неделим“ или с дългосрочен кредит
за изплащане прираста на младите животни към края на годината;
ж) има ли случаи на влагане в строителството или в създаване на нови трайни насаждения
на материали, произведени с оборотни средства без същите да са своевременно възстановени от
фонд „Неделим“ или с дългосрочен кредит, а така също и за трудодни на кооператорите, които е
трябвало да се възстановят от фонд „Неделим“ или от заеми за капиталовложения;
з) има ли спуснати извънпланови задачи и осигурени ли са необходимите ресурси за изпълнението им.
Същата проверка да се извършва и по отношение на поети социалистически задължения.
За констатираните нарушения да се постъпва по общия ред на издадените банкови разпореждания.
2. Да се иска Министерство на земеделието и горите да препоръча на ТКЗС при изготвяне
на финансовите си планове в частта им за капиталовложения да бъдат съгласувани с определените лимити на стопанствата от Б[ългарска] и[нвестиционна] банка.
3. Да се иска Министерство на земеделието и горите да разпореди до народните съвети при
снимане на допълнителни планове за капиталовложения да посочват и осигуряват ресурсите за
тяхното изпълнение.
4. Да се поиска Министерството на земеделието и горите да разпореди на околийските народни съвети проверяването на годишния производствен и финансов план на ТКЗС и измененията
по него да стават с представители на банките. Одобряването на годишния и производствен план от
изпълкома да се извършва ако проектите са скрепени с подписите на банковите представители.
5. Да се иска ЦКС да обърне сериозно внимание на поделенията си при сметните отношения с ТКЗС да спазват изрично Наредбата за плащанията.
6. Да се предложи на Министерството на земеделието и горите да разгледа заедно с банките плановете за капиталовложения на ТКЗС да се изработват на базата на фактическите постъпления на фонд „Неделим“ от предната година, а не на база предполагаемите постъпления през текущата година.
7. Да се поиска от Министерство на земеделието и горите отклонените оборотни средства
в инвестиции на ТКЗС, образувани през периодите на масовизацията, да се оформят в дългосрочни заеми.
8. За практическо осъществяване на предложенията, да се извърши още и следното:
а) да се изработи и спусне окръжно, с което да се инструктират банковите клонове как при
извършване проверки на място в ТКЗС да се разкриват възможностите за нарушение на Инструкцията за съхраняване, разходване и контрол на паричните средства на ТКЗС с цел за отклоняване
на оборотни средства в инвестиции;
Да се изработи и отпечати статия в „Известия на БНБ“ за „Ролята на банковите работници
в работата им по кредита и контрола с ТКЗС“.
б) да се иска от Министерството на земеделието и горите да осигури при одобряване годишния производствен и финансов план на ТКЗС да вземат задължително участие представители
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на банките;
в) да се изработи и отпечати във в. „Работническо дело“ уводна статия за значението и
нуждата от банковия контрол при ТКЗС.
София, 14 декември 1957 г.
Н-к отдел: /Тр. Дончев/
[Върху писмото – резолюция:]
Др. Шуманов[,] включи в дневния ред за декември

ЦДА, ф. 132, оп. 19, а.е. 1, л. 7–12, 17–19. Оригинал. Машинопис.

№ 385
ОКРЪЖНО НА БНБ И ЦЕНТРАЛНИЯ КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ С УКАЗАНИЯ ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕПОЗВОЛЕНОТО ВЗАИМНО КРЕДИТИРАНЕ МЕЖДУ
КООПЕРАТИВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА ФИКТИВНИ ФАКТУРИ ЗА
НЕИЗВЪРШЕНИ ДОСТАВКИ НА СТОКИ
София, 15 април 1958 г.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Управление „Търговски кредит“
№ 30

София, 15. април 1958 г.

ОКРЪЖНО
До
Управителите на банковите
клонове.
ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ
Централно управление
№ 26
Председателите на РКС, ОКС
и кооперациите.
Относно:

издаване на фиктивни фактури от кооп. организации.

От извършените проверки от банковите клонове се установи, че кооперативните организации от системата на ЦКС широко са практикували издаването на фиктивни фактури за неизвършени доставки на стоки. По този начин на непозволено взаимно кредитиране кооперативните организации са ликвидирали просрочените си задължения към банката, вместо да вземат мерки за отстраняване на причините, водещи до просрочия.
Със заповед № 651 от 2.ХII.1957 г. на Председателя на банката се нареди да се спира кредитирането на кооперативните организации, без друго предупреждение, при констатиран нов случай на взаимно кредитиране чрез издаване на фиктивни фактури за доставени стоки. Централният
кооперативен съюз с циркулярно писмо № 138 от 4.I.1958 г. също даде нареждания да не се допускат тези нарушения и строго да се спазва финансовата и платежна дисциплини.
За да се пресекат възможностите за нарушения от този вид, нареждаме изтеглянето на стоки от потребителните кооперации в РКС и от РКС в търговските бази на ЦКС да се извършва, ако
банковият клон, обслужващ кооперативната организация, от която се изтеглят стоките, е дал за това предварително съгласие. Плащането на изтеглените стоки ще се извършва само след като те
действително постъпят в кооперативната организация, която ги приеме.
Освен това да се има пред вид, че при нарушения от този род се прилагат едновременно
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разпорежданията на букви „а“ до „г“ включително от чл. 521 на Инструкция № 1 за кредитиране
на предприятията.
Вземете мерки за строго спазване на тези нареждания.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
зам. Председател:
Г. Терзиев

ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ
, Председател:
[- - -]
К. Каменов
/П. Такев/

/В. Луканова/
ЦДА, ф. 132, оп. 19, а.е. 6а, л. 248. Оригинал. Машинопис.

№ 386
ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОТКЛОНЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ
ТРУДОВОКООПЕРАТИВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
София, 7 август 1958 г.

ПРОТОКОЛ № 31
Заседание на 7 август 1958 г.
Заседават: ВЕЛА ЛУКАНОВА, МИХАИЛ ВЕЛЬОВ, ПЕТЪР ПОПОВ, СТОЯН МАРКОВ, ГЕОРГИ ИВАНОВ, ПАВЕЛ МАНОЛОВ.
Отсъствуват: ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ – поради домашен отпуск
Присъствуват: ЖЕЛЯЗ ПРОДАНОВ, ТРИФОН ДОНЧЕВ, ПЕТЪР ПЕТКОВ и ЛЮБЕН
МАНОЛОВ
Заседанието се откри в 9 часа

Дневен ред:
1. Разглеждане доклад относно резултатите от приложението на Инструкцията за съхраняване, разходване и контрол върху паричните средства на ТКЗС и резултатите от проучването на
60 ТКЗС за установяване причините за отклоняване на средствата.
Докладва: Тр. Дончев
[...]
По точка 1. Централното управление на Българската народна банка след като разгледа докладите за резултатите от приложението на Инструкцията за съхраняване, разходване и контрол
върху паричните средства на ТКЗС, както и резултатите от проучването на 60-те ТКЗС за установяване причините за отклоняване на средства и след направените пояснения от началника на отдел
„Земеделски кредит“ – Трифон Дончев взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Възлага се на отдел „Земеделски кредит и доставки“ съвместно с Министерство на земеделието да отправят циркулярно писмо до околийските и окръжни народни съвети, с което да им
се съобщи какви нередности се допускат при приложението на Инструкцията за съхраняване, разходване и контрол върху паричните средства на ТКЗС и се дадат нареждания за правилното изпълнение разпорежданията на Инструкцията.
С циркулярното писмо да се нареди системно ревизиране на касовите лимити на ТКЗС, да
се спира кредита на стопанствата, когато не внасят свободните си парични средства в банката, да
се засилят санкциите за нарушенията, да се следи за строгото съблюдаване наредбата за подотчетните лица, наредбата за плащанията. Да се засили контрола за правилното разходване средствата
на ТКЗС без да се допуска отклоняването на оборотни средства в инвестиции и обратно и целево-
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то разходване на средства на обществено потребителните фондове, за привличане средствата на
фондовете по специалните сметки при банковите клонове и по всички останали нарушения. Срок
20.VIII.1958 година.
2. Да се отправи писмо до Министъра на финансите и държавния контрол, с което да се иска съгласие сметките на специалните фондове на ТКЗС да се олихвяват с 3%, какъвто е лихвеният процент на текущите сметки на кооперативните стопанства. Срок 15.VIII.1958 година.
3. През месеците август, септември и октомври служители от отдел „Земеделски кредит и
доставки“ да посетят на място и инструктират банковите клонове, за които имат сведения, че все
още не са добре организирали контролната си работа с ТКЗС. Срок 30 октомври 1958 година.
4. Да се напише статия в „Известия на БНБ“ за слабостите, които допускат банковите клонове при приложение на Инструкцията за съхраняване, разходване и контрол върху паричните
средства на ТКЗС. Срок 30.VIII.1958 година.
[...]
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Луканова
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: Н. Шуманов
ЦДА, ф. 132, оп. 19, а.е. 2, л. 98–100. Оригинал. Машинопис.

№ 387
ОКРЪЖНО НА БНБ И БЪЛГАРСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА С УКАЗАНИЕ ЗА
ОТСРОЧВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ НА ТРУДОВОКООПЕРАТИВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ
СТОПАНСТВА ЗАЕМИ ЗА СЕЗОННО МЛЕКУВАНЕ И УГОЯВАНЕ НА ДОБИТЪК
София, 25 август 1958 г.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Отдел „Зем. кредит и доставки“
69

София, 25 VIII 1958 г.

ОКРЪЖНО
До
УПРАВИТЕЛИТЕ НА КЛОНОВЕТЕ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
БЪЛГАРСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Отд. „Селско стопанство“
№ 101
До
КЛОНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Относно:

отсрочване заемите на ТКЗС за млекуване и угояване на
добитък и преоформяването им в дългосрочни заеми

През настоящата година някои ТКЗС закупиха със заеми за производствени нужди от Българска народна банка добитък за сезонно млекуване и угояване, част от който поради годност, може да послужи за попълване на основните стада.
С оглед да се запази от унищожаване закупения от ТКЗС добитък за сезонно млекуване и
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угояване, но годен за основните стада, Министерството на финансите и държавния контрол даде
съгласие отпуснатите от Българска народна банка краткосрочни заеми да се разсрочат, а онази
част от заемите, съответствуваща на стойността на животните, които ще бъдат прехвърлени към
основните стада, да се издължи със средства на ф[онд] „Неделим“ на стопанствата или да се преоформи в дългосрочни заеми към Българска инвестиционна банка.
Във връзка с горното нареждаме:
1. Клоновете на Българска народна банка да отсрочат редовните и просрочени заеми на
ТКЗС, отпуснати за покупка на добитък за сезонно млекуване и угояване. На отсрочване подлежи
само онази част от заемите, съответствуваща на стойността на добитъка, който ще премине към
основните стада.
Отсрочването на заемите да се извърши по искане на стопанствата, в което да се посочи вида, броя и стойността на животните, определени за включване в основните стада.
Заемите да се отсрочат с краен срок за издължаване до 31.ХII.1958 г. Ако до тази дата останат неиздължени заеми, същите в съгласие с клона на Б. и. банка да се отсрочат до 31.I.1959 г.
за издължаване със средства по кредитния план на Б. и. банка през 1959 г.
Независимо от горните отсрочия, ТКЗС трябва да продължат издължаването на заемите
със средствата, получени от продажба на закупения добитък, както и да издължават разликите, които ще се явят между покупната стойност на животните, които ще бъдат оставени за основни стада и стойността, по която ще се прехвърлят към тия стада.
2. Клоновете на Българска инвестиционна банка да разрешават на ТКЗС дългосрочни кредити по установения ред без делово участие, ако средствата на „Неделимия фонд“ се окажат недостатъчни за изплащане стойността на прехвърлените към основните стада животни, като сумата по разрешените кредити се прехвърли в Българска народна банка по съответните заемни сметки за погасяване ползуваните кредити за сезонно млекуване и угояване, а ако същите междувременно са издължени – по текущата сметка на ТКЗС.
Заемите да се разрешават в рамките на делегираните годишни лимити за дългосрочно кредитиране на ТКЗС. За целта да се използуват и делегираните средства по реда на т. 3 от окр. № 88/
1958 г. на Б. и. банка.
Ако поради липса на средства по ф[онд] „Неделим“ и свободни средства по кредитния план
на Българска инвестиционна банка за 1958 г. останат неизплатени животни, годни за основни стада, клоновете на Българска инвестиционна банка да използуват средства по кредитния план на
банката за 1959 г., като отпуснат такива заеми в началото на 1959 г. по реда на авансовите заеми
съгласно т. 45 на окр. № 2 от 1957 г.
Изплащането на животните, оказали се годни за основни стада, клоновете на Българска инвестиционна банка ще извършват по текущи пазарни цени.
При разрешаване на заемите да се изиска от ТКЗС да представят протокол на комисия в
състав: председателя на стопанството, председателя на контролния съвет и зоотехник или ветеринарен лекар, с който се установява, че оставеният за основни стада добитък е годен за разплод и
работа. В протокола да се посочи броя, вида и стойността на прехвърлените към основните стада
животни. Стойността на животните се определя по текущите пазарни цени в момента на прехвърлянето им.
3. В случаите, когато сумите, получени от клоновете на Българска инвестиционна банка, не
достигат за пълното издължаване на заемите към Българска народна банка, ТКЗС следва да изплатят остатъците от текущите си сметки.
По реда на настоящето ще се преоформят и отпуснатите от Българска народна банка заеми
за изкупуване каракачанските овце, поради което окръжно № 37/59 от 16.V.1958 г. на двете банки се отменя.
При отсрочването и преоформяването на заемите да се търси съдействие на ОНС – отделите „Селско стопанство“.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
за Председател:
М. Вельов
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БЪЛГАРСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Председател:
Ил. Мантаров
ЦДА, ф. 132, оп. 19, а.е. 6а, л. 126–127. Оригинал. Машинопис.

№ 388
ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ КИРИЛ НЕСТОРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ АНТОН ЮГОВ ЗА НАРУШЕНИЯТА НА ТРУДОВОКООПЕРАТИВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПРИ ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
СМЕТКИТЕ ИМ ЗА 1959 ГОДИНА
София, 16 май 1960 г.
Поверително
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
другаря АНТОН ЮГОВ
Т у к
Изх. № 10-1116/16.V.1960 г.

ДОКЛАД
от КИРИЛ НЕСТОРОВ, председател на Българска народна банка
Относно: годишното приключване сметките на ТКЗС за 1959 година
Другарю Председател,
В банката постъпиха сведения за допуснати нарушения от ТКЗС по годишното приключване на сметките им за 1959 година, с цел да се завиши незаконосъобразно заплащането труда на кооператорите.
По повод на това ние извършихме проучване, резултатите от което считаме, че трябва да
Ви направим достояние, тъй като по наше мнение, ако не се вземат мерки и се допусне подобно
приключване на сметките и за 1960 година, ТКЗС ще изпаднат в много тежко финансово състояние и ще се нанесат големи пакости на народното стопанство.
Нашите проучвания показват следното:
1. Общата сума, която ТКЗС неправилно са разпределили между кооператорите, възлиза на
около 228 579 000 лева. По всяка вероятност размерът на тази сума е по-голям, тъй като в нея не
са отразени незаделените или недостатъчно заделени суми от доходите за фонд „Неделим“, фонд
„Оборотен“ и останалите обществено-потребителни фондове на кооперативните стопанства.
2. Посочената сума от 228 579 000 лева се отнася за неправилно приключване на сметките
за изтеклата година от 371 кооперативни стопанства, или около 40% от стопанствата в страната са
приключили неправилно, с тенденция да увеличат заплащането труда на кооператорите. В района
на гр. Провадия например, от общо 16 ТКЗС, 14 имат допуснато неправилно приключване, в района на гр. Русе, от 20 ТКЗС 16 имат неправилно приключване, в района на гр. Берковица, от 8
ТКЗС – 7, в района на гр. Варна, от 15 ТКЗС – 13 и т.н.
От общата сума на неправилното приключване средно на стопанство се пада около 615 000
лева. Има отделни стопанства, при които неправилно разпределената сума за труда на кооператорите възлиза на значително по-голям размер. Като пример могат да се изтъкнат следните стопанства:
с. Замфирово, Михайловградски окръг
2.650.629 лева
с. Габаре, Врачански окръг
2.123.000
„
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с. Вълчи дол, Варненски окръг
с. Долен чифлик, Варненски окръг
гр. Лясковец
гр. Девин
с. Чернолик, Силистренски окръг
с. Вранино, Толбухински окръг
с. Белгун, Толбухински окръг
гр. Казанлък
с. Ягода, Ст. Загорски окръг
с. Сунгурларе, Бургаски окръг
гр. Кула
с. Грамада, Видински окръг
с. Сини вир, Коларовградски окръг
с. Ветрино, Варненски окръг
с. Цанево, Варненски окръг
с. Гаврилово, Сливенски окръг
с. Устрем, Ямболски окръг
гр. Търговище
с. Бояджик, Ямболски окръг
с. Веселиново, Ямболски окръг

-

2.084.000
1.991.000
2.818.406
2.748.000
1.631.000
1.941.401
1.669.277
1.652.000
1.738.871
9.987.000
1.854.615
1.991.979
2.881.000
2.052.477
3.817.999
1.905.000
1.685.039
2.257.805
2.030.615
2.367.000
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„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
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3. По сведения от банковите управители неправилното приключване на сметките е било
продиктувано от съображение след обединяването на кооперативните стопанства трудоденят да не
бъде по-нисък от тоя за 1958 година, като се е смятало, че ще се избегнат смущения в организацията на труда и заздрави доверието на кооператорите към своето стопанство. На други места окръжните народни съвети неофициално са подкрепяли стопанствата в тия им неправилни действия,
изхождайки от съображения, че не бива и не трябва да се допуска при сравнително добрата реколта от 1959 година заплащането на труда да бъде по-ниско при окрупнените стопанства, отколкото
е било преди това. По свои съображения на въпроса за приключването на сметките се е придавало „политически характер“. Ние не знаем обаче официално да са давани подобни нареждания по
приключване сметките на ТКЗС за 1959 година. Банковият управител в Провадия донася, че някои
ТКЗС, за да спечелят съревнование с насрещното стопанство, са завишавали размера на трудоденя за сметка на преходния запас.
4. Начините на неправилно приключване сметките за годината, с цел да се завиши заплащането труда на кооператорите, са най-разнообразни. По-често са практикувани следните начини:
а) оставяне неприключени разходи от текущата година за сметка на следващата година.
При извършване на проверката, по-големи неприключени суми са оставили кооперативните стопанства в:
с. Бяла, Варненски окръг
с. Кичево, Варненски окръг
с. Приселци, Варненски окръг
гр. Лясковец
гр. Кула
с. Левка, Хасковски окръг
с. Младиново, Хасковски окръг
гр. Свиленград
с. Ново село, Хасковски окръг
с. Малко Градище, Хасковски окръг
с. Хлябово, Ямболски окръг
с. Граничар, Ямболски окръг
с. Устрем, Ямболски окръг
с. Смедово, Коларовградски окръг
с. Инзово, Ямболски окръг

-

432.000
288.000
351.000
1.147.000
1.854.615
117.000
228.000
880.000
225.000
183.000
164.227
100.000
93.069
413.303
230.206

лева
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
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с. Г. Николаево, Пловдивски окръг

-

1.846.000

Част втора

„

Неприключването на разходите от 1959 година на последното стопанство е станало по решение на неговия управителен съвет и Общинския комитет на Българската комунистическа партия.
Неприключените разходи от 1959 година ще дадат отражение върху дохода за разпределение през 1960 година и намаляване на трудовото заплащане на кооператорите и отчисления за
фондовете на ТКЗС.
б) с цел да се увеличат доходите за разпределение, някои кооперативни стопанства преди
извършване на годишното приключване са намалили процента за заделянията на суми за фонд
„Неделим“. Така ТКЗС гр. Айтос е намалило процента на казания фонд от 18% на 10%, ТКЗС с.
Люляково, Бургаски окръг, е намалило тия заделяния от 13% на 10%; с. Изгрев, Ямболски окръг,
от 15% на 8%. По указание на Окръжния народен съвет – София, такова намаление на заделянията е направило ТКЗС гр. Пирдоп от 15% на 11%. Абсолютната сума на това намаление на процента от 15% на 10% при ТКЗС с. Верен, Старозагорско, възлиза на 785 000 лева, а ТКЗС с. Сунгурларе, Бургаски окръг, е намалило тоя процент от 22,3% на 11%.
в) други стопанства не са заделили суми от доходите за разпределение за фонд „Оборотен“
и обществено-потребителните фондове и по този път са увеличили сумата за заплащане труда на
кооператорите. Такива констатации са донесени от банковите управители: Айтос, Варна, Плевен,
Свищов, Хасково, Чирпан, Коларовград.
ТКЗС с. Трояново, Бургаски окръг, преди приключване на сметките към 31 декември 1959
година е прехвърлило от фонд „Оборотен“ сумата от 291.000 лева като доход за разпределение.
г) някои стопанства са опаричили към края на годината фиктивна продукция. Така е постъпило ТКЗС с. Долно Озирово, Врачански окръг, като е опаричило сено за 650.000 лева; ТКЗС гр.
Каварна е опаричило животинска продукция за 600.000 лева; ТКЗС с. Алеково, Силистренски окръг, е осчетоводило фиктивен прираст от прасета за угояване от 30 тона за 240.000 лева; ТКЗС с.
Каменец, Ямболски окръг, е осчетоводило пшеница два пъти, вследствие на което е увеличило доходите за разпределение с 200.000 лева и др.
д) други стопанства са опаричили към 31.ХII.1959 година продукция на по-висока цена.
Като по-съществени такива констатации могат да се посочат: ТКЗС с. Ярлово, Софийски
окръг, към края на годината е опаричило налична продукция на свободни цени, както следва: сено
60 тона по 1 лев кг – вместо 0,50 лева кг, слама 300 тона по 0,15 лева кг – вместо 0,10 лева кг, 250
тона картофи по 1,30 лева кг – вместо по 0,50 лева кг, 45 тона овес по 2 лева кг – вместо по 1 лев
кг и 25 тона ръж по 1,50 лева кг – вместо по 1,05 лева кг, в резултат на което от продажбата на тия
произведения в касите на стопанството се получават по-малко 222.381 лева. По същата причина са
завишили сумата за разпределение между кооператорите ТКЗС: Белченски бани с 46.200 лева,
ТКЗС гр. Самоков със 120.000 лева, ТКЗС с. Говедарци – Софийски окръг, със 195.301 лева.
ТКЗС с. Самуилово, Сливенски окръг, е завишило приключването с 232.000 лева поради неправилно опаричаване на лози и дръвчета за праскови насаждения; по същата причина ТКЗС гр. Стара Загора увеличава доходите за разпределение с 900.000 лева; ТКЗС с. Павел баня, Старозагорски окръг, е опаричило 50 тона тютюн по 12 лева и е разпределило от тютюн 600.000 лева, а фактически е продаден 21 201 кг тютюн по 7,50 лева кг средно, срещу който е получени 159.993 лева. От тази операция размерът на завишеното разпределение на доходите възлиза на 440.993 лева.
е) някои ТКЗС не са изписали до 31 декември 1959 година вложените производствени материали като разходи за отчетната година, а са ги оставили в тежест на реколтата от следващата
година. Други стопанства не са изписали износените малоценни и малотрайни предмети или пък
не са направили следуемата им се амортизация.
Поради тези причини са завишили сумта за разпределение ТКЗС с. Бързия, Михайловградски окръг, със 73.000 лева; ТКЗС с. Владимирово, Толбухински окръг, с 63.435 лева; ТКЗС с.
Сунгурларе, Бургаски окръг, с 350 000 лева; ТКЗС гр. Етрополе с 200.000 лева и др.
ж) някои стопанства имат скрити загуби в активните сметки на баланса, които е следвало
своевременно да се изпишат и останат за сметка на доходите от съответната година. Такива загуби имат ТКЗС с. Юпер, Разградски окръг, в размер на 505.000 лева, ТКЗС с. Горна Гращица,
Кюстендилски окръг, има да плаща данъци от миналата година 220 000 лева; скритата загуба на
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ТКЗС с. Долно Левски, Пазарджишки окръг, възлиза на 314.260 лева и др.
з) от незаделяне на суми от доходите за разпределение за преходен запас – семена, фуражи,
малоценни и малотрайни предмети и материали.
По този начин доходите за заплащане на труда на кооператорите са увеличени при 337 кооперативни стопанства.
Според някои стопанства незаделянето на нужните количества семена и фуражи за преходен запас се дължи на това, че при обединяването на ТКЗС много от съставните стопанства за миналата си дейност не са имали запълнен преходен запас от такива материали. Такива стопанства
считат, че натрупването на фуражи, семена и др. не трябва да стане за една година, а в продължение на няколко години. В други стопанства, на които трудоденят се е очертал като много занижен
в сравнение с плана, ръководителите са решили да направят увеличението му за сметка на заделянията за преходен запас, тъй като са сметнали, че ако не направят това, ще внесат сериозни смущения в организацията на труда още в началото на 1960 година и ще се подкопае доверието на кооператорите в предимствата на уедреното стапонство. Има и такива обяснения, че ТКЗС не може
да увеличи за една година необходимия фураж за изхранване на спуснатия завишен план за броя
на животните в основните стада.
Вследствие на ускореното развитие на селското стопанство в ТКЗС се явява нужда да се
образуват по-големи количества преходни запаси от фуражи. Така, съгласно Примерния устав,
ТКЗС са длъжни от получените фуражи да заделят необходимите количества за изхранване на кооперативния добитък до нова реколта. Пред вид на това, че през последната и следващите години
ТКЗС рязко увеличиха броя на добитъка, принудени са да заделят и големи количества фуражи.
Ако ТКЗС заделят съгласно Примерния устав цялото количество необходими фуражи за
изхранване на кооперативния добитък до новата реколта, доходите за разпределение между кооператорите ще се намалят значително. По наше мнение, няма да бъде правилно, ако заделянето на
фуражите за увеличеното животновъдство се извърши само за една година. В тези случаи кооператорите няма да се мобилизират за увеличаване броя на животните в общественото стопанство,
защото това ще става за сметка на намаляване доходите на кооператорите.
В момента държавата има интерес да се подтикне развитието на общественото животновъдство в ТКЗС. Поради това считаме, че ще е необходимо докато стопанствата натрупат необходимите преходни запаси от фуражи, да се подпомогнат с краткосрочни кредити, но при условие, че
ще се създаде ред за заделяне и постепенно натрупване на тези запаси.
Като имаме пред вид, че този въпрос не е още изяснен напълно, намираме, че трябва да се
задължат Министерство на земеделието и Българска народна банка да извършат проучване и излезнат с конкретно предложение.
5. След изтичане на годината ТКЗС, които са извършили неправилно годишно приключване, нямат средства да се разплатят с кооператорите и да заделят суми за фондовете, тъй като общата сума за разпределение е неправилно завишена с доходи, които не са получени и няма въобще да се получат. Поради това, окончателното разплащане с кооператорите при тия ТКЗС се извършва също така неправилно и със значително закъснение. За разплащане с кооператорите се използуват всякакви суми, които се получават в ТКЗС, въпреки че те имат друго целево предназначение и с неправилното им използуване стопанствата изпадат в нови финансови затруднения.
Като източници на средства за разплащане на завишеното възнаграждение труда на кооператорите, вследствие на неправилното приключване, са послужили:
а) авансите от изкупвателните организации;
б) част от сумите, получени от Българска народна банка, срещу отпуснати заеми срещу определена продукция и незавършено производство към края на 1959 година;
в) срещу невнесени суми по сметките на фонд „Неделим“ и останалите фондове, следващи
се като отчисления от резултата на отчетната година;
г) неплащане задължения за данъци и МТС, към Българска народна банка, на доставчици и
други дългове, направени във връзка с дейността от изтеклата година;
д) от постъпленията от текущата година.
6. В резултат на неправилното приключване, трудоденят във всички засегнати стопанства е
увеличен. Това увеличение се движи от няколко стотинки и достига до няколко лева на трудоден.
Това се вижда от следните по-характерни данни:
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ТКЗС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

с. Долно Озирово – Михайловградски окръг
с. Замфирово – Михайловградски окръг
с. Обретеник – Русенски окръг
с. Д. Чифлик – Варненски окръг
С. Кметовци – Габровски окръг
С. Кардам – Толбухински окръг
С. Опанец – Толбухински окръг
С. Белгун – Толбухински окръг
С. Сунгурларе – Бургаски окръг
С. Бойчиновци – Михайловградски окръг
С. Цонево – Варненски окръг
С. Червен – Русенски окръг
Гр. Търговище
С. Надарево – Търговищки окръг
С. Руец – Търговищки окръг
С. Ябълково – Хасковски окръг
С. Бояджик – Ямболски окръг
С. Веселиново – Ямболски окръг
С. Чепеларе – Смолянски окръг
С. Устрем – Ямболски окръг

Част втора

Колко
следва
да бъде
действителният
трудоден

Колко
е определен
доденя

Увеличение
на тру-

10,42
6,91
10,66
8,57
13,00
9,66
14,50
8,07
10,34
12,80
11,65
12,49
10,60
18,50
9,90
10,70
10,90
11,77

13,51
12,82
12,00
10,70
15,00
13,10
18,60
11,45
15,40
15,10
14,18
15,00
13,48
21,30
13,20
14,00
13,80
15,94

3,09
5,91
1,34
1,89
2,13
2,00
3,44
3,80
4,10
3,38
5,06
2,30
2,53
2,51
2,88
2,80
3,30
3,30
2,90
4,17

В миналото, по нареждане на Министерството на земеделието, органите на бившите околийски народни съвети преглеждаха годишното приключване на сметките на ТКЗС, след което
приключването се изпълняваше. Нареждане за такъв преглед на годишното приключване за 1959
година не е давано на окръжните народни съвети. Устно някои стопанства са заявявали, че неправилното приключване на сметките е ставало със знанието и на окръжния народен съвет.
Неправилното приключване сметките на ТКЗС за 1959 година е допуснато от голям брой
стопанства. Това говори за грубо нарушение на финансовата дисциплина и Примерния устав на
ТКЗС, като са раздавани за заплащане труда на кооператорите повече средства, отколкото се следва. С това изкуствено завишаване на трудовото възнаграждение на кооператорите за сметка на
държавни и обществени средства, освен другите зловредни отражения върху финансовото стабилизиране на ТКЗС, довежда се и до успокояване на ръководителите на стопанствата и окръжните
народни съвети, които вместо да провеждат организационни мерки за осъществяване на производствените планове и увеличаване на доходите, увеличават трудовото възнаграждение на кооператорите чрез допускане на неправилни приключвания. Освен това, прехвърлянето на разходи за следващата година ще доведе още при първото правилно приключване на сметките на ТКЗС до намаляване трудовото възнаграждение на кооператорите, така и до намаляване на отчисленията за
фондовете.
Трябва също така да подчертаем, че с неправилното приключване сметките си, ТКЗС създават завишена покупателна способност на хиляди кооператори. Заплатеното възнаграждение не
съответствува на планираните стокови фондове, удря силно по паричното обръщение и стабилността на лева.
За коригиране на неправилните приключвания на сметките на ТКЗС най-правилно би било,
ако се задължат сметките на отделните кооператори с надвзетите суми. Такава операция ще даде
обаче крайно неблагоприятни отражения върху организацията и дисциплината на труда през текущата година, поради което ние считаме, че сега не трябва да се извърши. Намираме обаче, че е необходимо да се направят сериозни изводи и да се проведат мероприятия за пресичане на тази порочна практика, която не води до стабилизиране на стопанствата, а до тежки финансови разстройства.
Контролът за правилното приключване на сметките на ТКЗС се извършва от Министерст-
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во на земеделието и окръжните народни съвети. Констатациите за масово допускане на неправилни приключвания показват, че тези органи не са взели достатъчно мерки за отстраняване и недопускане на казаните нередовности. Смятаме, че ще бъде правилно в бъдеще да се засили и банковият контрол за въвеждане на порядък и законност при извършване приключването на сметките на
ТКЗС. Смятаме също така, че е необходимо да се реши ТКЗС да не извършват окончателно разплащане с кооператорите преди Банката да е прегледала приключването и преди да са извършени
корекции, ако са констатирани нередовности в приключването.
Като оценяваме неблагоприятните последици от неправилното приключване на сметките на
ТКЗС, ние считаме, че ще бъде правилно да се проведат следните мероприятия:
1. Да се обърне най-строго внимание на Министъра на земеделието, председателите на окръжните народни съвети и председателите на ТКЗС за допуснатите незаконни и противоуставни
приключвания на сметките за 1959 година.
2. Да се задължат Министърът на земеделието, Председателят на Държавната планова комисия и Председателят на Българска народна банка да разработят и предложат нов начин за натрупване и заделяне на преходните запаси в ТКЗС.
3. Да се задължат председателите на ТКЗС да не извършват окончателно разплащане с кооператорите докато Българска народна банка и окръжните народни съвети не са прегледали и установили правилното годишно приключване на сметките.
4. Да се задължат Министърът на земеделието, Министърът на финансите и Председателят
на Българска народна банка да установят и предложат начин за възстановяване на надвзетите суми, без да се предизвикват смущения в кооператорите и затруднения във финансовото положение
на ТКЗС.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Председател:
К. Несторов
ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 119, л. 1–10. Оригинал. Машинопис.

№ 389
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ КИРИЛ НЕСТОРОВ ДО ОТДЕЛ
„ПЛАНОВО-ФИНАНСОВО-ТЪРГОВСКИ“ НА ЦК НА БКП С МНЕНИЕ ЗА
НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОТДЕЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННО
КРЕДИТИРАНЕ И КОНТРОЛ НА ТРУДОВОКООПЕРАТИВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ
СТОПАНСТВА ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
София, преди 31 май 1960 г.
ДО
ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА
КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Отдел „Планово-финансово-търговски“
Т У К

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от КИРИЛ ЛАЗАРОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
Министерството на финансите разгледа докладната записка на отдела относно: създаването на единно кредитиране и контрол на трудово-кооперативните земеделски стопанства от Българската народна банка и прави следните бележки и възражения:
В докладната записка се изтъква, че при сегашния начин на кредитиране на трудово-кооперативните земеделски стопанства от двете банки, се допуска несвоевременно отпускане на креди-

532

Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г.

Част втора

ти, липса на съгласуваност при ползуване на заемите и провеждане на банковия контрол, обременяване ТКЗС с редица счетоводни операции, както и че финансово-контролната дейност по отношение на ТКЗС е изпусната. Не е ясно обаче, коя от двете банки е изпуснала финансово-контролната дейност. Ако се преценява, че Българската инвестиционна банка е изпуснала този контрол,
предлагаме Комисията за държавен контрол да извърши обследване за финансово-контролната
дейност на двете банки по отношение на ТКЗС и да се произнесе за нивото на банковия контрол в
едната и другата банка.
Изтъква се също така, че в някои случаи се забавя кредитирането на ТКЗС от БИБ, което
на практика носи на стопанствата загуби, че БИБ несвоевременно отпуска средства за строеж на
обори и други селскостопански сгради. Изнесеното не отговаря на истината. Още в началото на
годината на банковите клонове се делегират средства за разрешаване авансово дългосрочни кредити на ТКЗС, които те по силата на правителствена разпоредба могат да получат през месеците
януари и февруари и без утвърдени производствено-финансови планове. За 1958 и 1959 година
кредитите за авансово кредитиране на ТКЗС са делегирани на 2 януари, а за 1960 година на 8 януари. Ако някои селскостопански сгради остават незавършени, причината не е в несвоевременното
предоставяне на банковите кредити, а в това, че предвидените суми по кредитния план на банката
не винаги са достатъчни. Причината, че кредитните нужди на ТКЗС не се задоволяват напълно, не
може да се обяснява с обстоятелството, че те се кредитират от две банки. Установяване на единно кредитиране на ТКЗС от Българската народна банка само по себе си няма да разреши въпроса
за недостига на средства. Този въпрос е в зависимост от общите финансови възможности на страната и нито Българската народна банка, нито Българската инвестиционна банка могат сами да разрешат проблема. Независимо от това, организационни слабости в самите стопанства забавят срочното започване и завършване на тези обекти. Има и други причини, които спъват строителството
в ТКЗС, като несвоевременно изготвяне на проектосметните книжа, липса на някои строителни
материали, работна ръка, изобщо слабости, които се отнасят не само до строителството на ТКЗС,
но въобще до капиталното строителство у нас.
Изнася се, че съществува несъгласуваност при ползуването на заемите за капитални вложения и тези за производствени нужди. Такава несъгласуваност ще съществува и тогава, когато кредитирането на ТКЗС се извършва от една банка. Причината за това е, че дългосрочният кредит за
капитални вложения и краткосрочният кредит за производствени нужди се различават коренно,
както по характер и предназначение, така и по условия за ползуване и възвръщане. Различни са,
също така, и източниците за дългосрочния и краткосрочния кредити. Вярно е, че в контролната дейност на двете банки няма съгласуваност. Съгласуваност не може да има и тогава, когато ТКЗС се обслужват и от една банка, поради особеностите на банковия контрол върху производствената дейност
и капиталните вложения. Може да се говори за съгласуваност само по време в работата по контролиране дейността на ТКЗС, било от две банки или само от една банка. При сегашната система на обслужване на ТКЗС от двете банки може да се създаде единство по време на банковия контрол, като
се извършват съвместни проверки или обследвания по план, изготвен от двете банки.
Що се отнася до това, че при обслужването от две банки ТКЗС се обременяват с редица
счетоводни операции, трябва да отбележим, че тези операции ще съществуват и тогава, когато
ТКЗС се обслужват от една банка, тъй като, както се признава в самата докладна записка, ще има
строго разграничаване на средствата за финансиране и кредитиране на капиталните вложения от
тези за оборотни нужди.
Твърдението в докладната записка, че между оборотните и основните средства на ТКЗС няма очертана граница, както в другите производствени предприятия, е неправилно. Както в промишлеността, така и в селското стопанство, разграничаването на оборотните от основните средства се определя от тяхното предназначение.
Като слабост на сегашната кредитна система се посочва и обстоятелството, че кредитирането на ТКЗС за покупка на добитък се извършва и от двете банки. Българската инвестиционна
банка кредитира ТКЗС за покупка на животни за основните стада, а Българската народна банка –
за животни за угояване и сезонно млекуване. Считаме, че с цялостното коопериране на селското
стопанство и уедряването на ТКЗС нуждите от кредити за покупка на животни за угояване и сезонно млекуване ще отпаднат. Кооперативните стопанства занапред ще формират стадата за уго-
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яване от собствени приплоди и животни от собствените си основни стада. Но доколкото могат да
се явят такива нужди и за да се избегне кръстосаното кредитиране на ТКЗС, необходимо е кредитирането за добитък, включително и това за угояване и сезонно млекуване занапред да се централизира само при Българската инвестиционна банка. Това се налага и от обстоятелството, че основните кредити за покупка на добитък се разрешават от БИБ, докато при БНБ тези кредити са
твърде ограничени. Така за 1959 година ТКЗС са ползували от БИБ 354.729.000 лева кредити за
покупка на добитък, а от БНБ – само около 86.000.000 лева. Кредитите, получени от БНБ, фактически се използуваха не за набавяне на добитък за угояване, а за покупка на животни за основните стада, поради което БИБ беше принудена в края на годината да отпусне средства за погасяване
на тези кредити.
Неправилна е и констатацията, че Българската народна банка постоянно превежда суми в
БИБ по фонда „Неделим“, произходящи от ликвидация на основни средства, продажба на животни от основните стада и др. Съгласно Наредбата за набиране и оползотворяване на фондовете за
капитални вложения при трудово-кооперативните земеделски стопанства тези средства постъпват
направо в БИБ, каквато практика съществуваше и преди излизането на поменатата наредба. Клоновете на БНБ прехвърлят по фонд „Неделим“ само суми от отчисления от паричните доходи и
амортизационни отчисления на кооперативните стопанства. Общите парични постъпления на
ТКЗС, които се съсредоточават по текущите им сметки при БНБ, съдържат в себе си средства на
кооператорите, средства на фонд „Неделим“ и средства на други специални фондове. Своевременното им разграничаване и отнасяне по предназначението им е наложително, даже ако кредитирането се съсредоточи в една банка, защото в противен случай ще се стигне до отклоняване на тези
средства, ще се използуват нецелево, което разстройва финансово ТКЗС.
Неправилно е и твърдението, че сегашното обслужване на ТКЗС от две банки губи много
време на счетоводните работници на стопанствата. И да се въведе кредитирането от една банка,
счетоводните работници на ТКЗС ще бъдат принудени с оглед на въпросите, които имат да уреждат, да се отнасят до различните служби при клона за разрешаването им.
Съгласни сме със становището, че цялостното съсредоточаване на селскостопанския кредит в Българската народна банка няма да заличи различията между дългосрочния и краткосрочния
кредит. Това обаче ще наложи, както се признава и в самата докладна записка, при Централното
управление на БНБ да се учредят управления или отдели, както за краткосрочния кредит, така и за
финансиране и кредитиране на капиталните вложения на ТКЗС. Освен това, в управлението или
отдела за финансиране на капиталните вложения трябва да се създадат и служби от инженеро-технически кадри за ръководството и контрола на селскостопанското строителство. Такава структура в устройството на службите ще се наложи и в клоновете на БНБ. Трябва да се вземе под внимание обстоятелството, че Българската инвестиционна банка с наличния си инженеро-технически
персонал извършва контрол върху строителството не само на ТКЗС, но и контрол върху строителството на министерствата, ведомствата, народните съвети, обществените организации, индивидуалното и кооперативното жилищно строителство и ремонта на частните жилищни сгради. Преминаването на част от инженеро-техническите кадри от Българската инвестиционна банка към
Българската народна банка, или назначаването на нови контролни кадри не може да обезпечи пълното уплътняване на работното им време, тъй като за клоновете на БНБ ще са необходими само за
строителството на ТКЗС, евентуално и за строителството на кооперациите.
Като мотив в полза на тезата за установяване на единно кредитиране на ТКЗС от Българската народна банка се изтъква, че в СССР и някои народнодемократични страни финансирането,
кредитирането и контролът на кооперативните стопанства се извършват от държавните банки на
тези страни. Не се изнасят обаче причините за реорганизацията на банковото дело там. Закритата
Селскостопанска банка в СССР е имала по места само 300 поделения, а всичките є операции от
останалите райони са се извършвали от поделенията на Държавната банка. Почти 90% от поделенията на Държавната банка са извършвали операции на Селскостопанската банка. Около 90% от
всички кредити на Селскостопанската банка са били отпускани от поделенията на Държавната
банка. Недостатъчната мрежа на Селскостопанската банка е станала причина основната дейност
на същата да се извършва от Държавната банка, което е довело до преплитане на техните функции, усложняване кредитирането на колхозите, създаване на известен паралелизъм и поддържане
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на излишен апарат в банките. Основната причина за закриване на Селскостопанската банка е недостатъчната мрежа на последната. Докато в СССР Държавната банка има почти 5.000 поделения,
а Селскостопанската банка е имала само 300 поделения, у нас положението е съвсем друго. Българската народна банка има 129 клона, а Българската инвестиционна банка – 84. Разгърнатата
мрежа на Българската инвестиционна банка дава възможност на нейните органи добре да обслужват ТКЗС и останалите инвеститори.
Предложението – хидромелиоративното строителство, извършвано съвместно от държавата, окръжните народни съвети и ТКЗС, да се финансира и кредитира в зависимост от броя на относителния дял на инвеститорите в строителството, е съвършенно неправилно. Меродавен и определящ фактор за това, от коя банка трябва да се финансира, кредитира и контролира съвместното
строителство, трябва да бъде относителният дял на стойността на строителството на всеки инвеститор, а не съотношението в броя на инвеститорите. Това предложение по принцип е в явно противоречие с поддържаната теза за единно финансиране, кредитиране и контрол, защото еднакво по
характер строителство в едни случаи ще се финансира и контролира от БНБ, а в други – от БИБ.
Предложението, строителството на държавните земеделски стопанства, училищата, болниците, читалищата и другите капитални вложения в селскостопанските райони да се финансират и
контролират от БНБ на кореспондентски начала, ще създаде вредно раздвоение с твърде лоши
последици в работата на двете банки и раздвояване на средствата за финансиране, отпускани от
окръжните народни съвети и Министерството на финансите за капитални вложения. В селскостопанските райони не се изграждат само обекти като посочените, а се изграждат и крупни промишлени заводи, големи язовири, електроцентрали, електрифицират се селища, строят се пътища, извършва се жилищно строителство и пр. Финансирането и контролът на такова строителство не може да се извършва на кореспондентски начала. Засега кореспондентската служба на БНБ се свежда до следното: приема и отчита суми за сметка на БИБ; открива акредитиви за плащане; превежда суми за изплащане на трети лица; открива подразчетни сметки. Никакви функции по финансирането и контрола по капиталното строителство не са възлагани досега на БНБ, като кореспондент
на БИБ. Опитът показва, че извършването на кореспондентска служба от един институт за сметка на друг институт винаги се подценява от кореспондента, счита се като чужда работа и се възлага на неопитни служители. Възлагането в селскостопанските райони на контролни функции по капиталното строителство на две банки, което на практика ще се получи, ако се осъществи предложението, ще понижи нивото на банковия контрол, ще раздвои контрола и ще създаде различие в
методите на неговото провеждане. Всичко това не отговаря на решенията на VII конгрес на БКП
и на Пленума на ЦК на БКП по строителството да се поевтини строителството и подобри качеството на контрола, провеждан върху същото.
В селскостопанските райони, както се изнесе, се извършва и друго лимитно и извънлимитно строителство, строителство, осъществявано по реда на Закона за самооблагане на населението,
водоснабдяват се селища, строят се жилища, извършва се ремонт на жилищни сгради, има спестители по реда на жилищната спестовност, заемоискатели и длъжници по заеми за добитък и пр.
Евентуалното закриване на клоновете на Б. И. Банка в тези райони ще наложи да се увеличи персонала на окръжните и останалите клонове на банката, чиито райони на действие стават много големи. Това от своя страна ще увеличи разходите за командировки, за превози, ще губи много време на инвеститорите, строителите, индивидуалните заемоискатели и длъжниците. Ще се оскъпи и
силно понижи качеството на банковия контрол, поради създаващата се голяма отдалеченост на
банковите клонове от строителните обекти, няма да се създадат условия за поевтиняването на кредита, а още по-малко може да се говори за икономическа целесъобразност изобщо от предложението за единно кредитиране.
Предлаганата реорганизация в кредитното обслужване на селското стопанство и изземването на част от функциите на Българската инвестиционна банка, в крайна сметка няма да внесе подобрение в обслужването на селското стопанство и ще разстрои кредитната система, която според
нас е правилно изградена.
Ако, въпреки нашите възражения, предложението за реорганизация, с което се предвижда
от 84 клона на Б. И. Банка да се съкратят 50-60, изниква въпросът дали е необходимо да съществуват занапред у нас две отделни банки, защото Българската инвестиционна банка няма да бъде в
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състояние да провежда нормална дейност.
Поради всичко по-горе казано, смятаме, че направеното предложение е нецелесъобразно за сега, на дадения етап на кредитиране.
М И Н И С Т Ъ Р: (п) К. Лазаров
ЦДА, ф. 163, оп. 90, а.е. 62, л. 147–153. Оригинал. Машинопис.

№ 390
ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ И КИРИЛ ЛАЗАРОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ
КИРИЛ НЕСТОРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ АНТОН ЮГОВ С
ПРЕДЛОЖЕН ТЕКСТ НА ПРОЕКТ ЗА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА
ФИНАНСИРАНЕТО И КРЕДИТИРАНЕТО НА ТРУДОВО-КООПЕРАТИВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ
СТОПАНСТВА ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
София, след 31 май 1960 г.
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
др. АНТОН ЮГОВ
Т У К

ДОКЛАД
от КИРИЛ ЛАЗАРОВ, Министър на финансите
и КИРИЛ НЕСТОРОВ, Председател на Българска народна банка.
ДРУГАРЮ ЮГОВ,
В изпълнение решението на Политбюро на ЦК на БКП от 31 май 1960 год., с което ни се
възложи да изготвим проекто-постановление за уреждане въпроса за единното кредитиране на
трудово-кооперативните земеделски стопанства от Българската народна банка, предлагаме единното кредитиране на ТКЗС да се поеме и извършва от Българска народна банка, начиная от
1.I.1961 год., като се възложи на двете банки да приключат с прехвърлянето на сметките на ТКЗС
до 28.II.1961 год.
Съгласно решението на Политбюро на ЦК на БКП, Българската инвестиционна банка
трябва да продължи и за в бъдеще финансирането, кредитирането и контролирането на мелиоративното строителство на ТКЗС, осъществявано със средства на държавата, на окръжните народни
съвети и на ТКЗС.
Предвидените средства по кредитния план на Българска инвестиционна банка за 1961 год.
за дългосрочно кредитиране на ТКЗС следва да се прехвърлят от Министерството на финансите
на Б. Н. банка, без средствата за смесеното мелиоративно строителство. Одобрените на Б. И. банка средства от бюджета на държавата до края на 1960 год. за кредитиране на ТКЗС, без тези за
смесеното мелиоративно строителство, следва също така, да се прехвърлят на Б. Н. банка и да се
оформят като дълг на последната към държавата. Ако се яви дълг на Б. Н. банка към Б. И. банка
срещу вложени от нея средства от други източници за дългосрочно кредитиране на ТКЗС, размера на същия да се установи от Б. И. банка и Б. Н. банка и да се издължи от последната в срок, определен от Министерството на финансите.
С преминаването на ТКЗС към Б. Н. банка следва да се уредят съвместно от Министерство на финансите и Б. Н. банка някои персонални въпроси.
На основание изложеното, предлагаме Министерският съвет да приеме следното
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е:
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1. Финансирането, краткосрочното и дългосрочно кредитиране на ТКЗС от 1. януари 1961
год. се извършва от Българска народна банка. Последната съхранява паричните средства на ТКЗС,
включително и средствата на фонд „Неделим“ и упражнява банков контрол върху тяхната финансово-стопанска дейност.
2. Финансирането и кредитирането на ТКЗС за мелиоративно строителство, осъществявано
и със средства на държавата и окръжните народни съвети, се извършва от Българска инвестиционна банка, която упражнява и контрола върху това строителство.
Средствата от фонд „Неделим“ за посоченото мелиоративно строителство на ТКЗС се
прехвърлят до 5-то число на всяко тримесечие от Българската народна банка на Българска инвестиционна банка.
3. Българската инвестиционна банка да прехвърли към 1.I.1961 год. на Българска народна
банка задълженията на ТКЗС за капитални вложения, без задълженията за смесеното мелиоративно строителство. Същата да прехвърли средствата от фонд „Неделим“ и средствата от държавния
бюджет, одобрени от БИБ за кредитиране на ТКЗС, без тези за смесеното мелиоративно строителство. Прехвърлянето да завърши до 28.II.1961 год.
Прехвърлените на Б. Н. банка средства от бюджета на държавата за кредитиране на ТКЗС
да се оформят като дълг на последната към държавата. Ако се яви дълг на Б. Н. банка към Б. И.
банка срещу вложени от последната средства от други източници, използувани за кредитиране на
ТКЗС, размерът на същия да се установи от двете банки и да се издължи от Б. Н. банка на Б. И.
банка в срок, установен от Министерството на финансите.
4. Българската народна банка финансира, кредитира и контролира ТКЗС и съхранява средствата на фонд „Неделим“ съгласно действуващите правителствени разпоредби.
5. Министърът на финансите и Председателят на Българската народна банка да предложат
изменения в Устава на Българска народна банка и Устава на Българска инвестиционна банка. Да
се извършат необходимите промени в кредитните планове на двете банки.
6. Министърът на финансите и Председателят на Българската народна банка съвместно да
уредят персоналните въпроси, произтичащи от настоящото постановление, в срок до 1.ХII.1960
год.
Изпълнението на постановлението се възлага на Министъра на финансите и Председателя
на Българската народна банка.
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: (п) К. Лазаров
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКА
НАРОДНА БАНКА: К. Несторов
ЦДА, ф. 163, оп. 90, а.е. 62, л. 115–117. Оригинал. Машинопис.

№ 391
ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА КОНТРОЛА ПО ДЕЙНОСТТА
НА КЛОНА НА БНБ В ПЕРНИК ВЪВ ВРЪЗКА С ДОПУСНАТОТО НЕПРАВИЛНО
АВАНСИРАНЕ НА КООПЕРАТОРИТЕ В ТРУДОВОКООПЕРАТИВНОТО ЗЕМЕДЕЛСКО
СТОПАНСТВО В С. ЦЪРКВА
София, 7 септември 1961 г.

ПРОТОКОЛ № 60
Заседание на 7 септември 1961 година
Заседават: НЕШО ЦАРЕВСКИ и АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Присъствуват: Андрей Таканяцов, Ивайло Николов, Слави Ганев, Анна Вескова, Петър
Джуров, Николай Манев – управител на окр[ъжен] б[анков] клон Димитрово и Николов
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кр[едитен] инспектор.
Заседанието се откри на

Дневен ред:
1. Доклад относно заплащане и авансиране труда на кооператорите в ТКЗС с. Църква, Димитровско.
Докладва: Ан. Таканяцов
Др. Таканяцов доложи, че по сигнали от ЦК на БКП за допуснато преавансиране на кооператорите от ТКЗС в Димитровски окръг, е извършена съвместна проверка в ТКЗС с. Църква, Димитровско от органите на управление „Кредитиране на селското стопанство“ при Централното управление на Банката, Министерство на земеделието и Министерство на финансите. Установено е,
че авансирането на кооператорите е извършено както следва:
а) за растениевъдство – 50% от заработеното от кооператорите;
б) за животновъдство – 60% от заработеното от кооператорите;
в) за около 5-6 кооператори работещи в каменната кариера и за 8-9 души шофьори-кооператори 100% от начисленото им възнаграждение.
Процентите на авансирането са изчислявани върху целият размер на заработката без да се
спада частта на натуралното възнаграждение, съгласно разпорежданията на 69-то постановление
на Министерския съвет от 11 април 1959 година.
Съгласно производствено-финансовия план на кооперативното стопанство, стойността на
продуктите, които ще се раздадат на кооператорите в натура без да се броят пари възлиза на 44%
от общия фонд за основно трудово възнаграждение на кооператорите. Следователно на 100 лв. заработка паричното възнаграждение възлиза на 56 лв. От тази сума през годината може да се дава
аванс максимум до 60% или 33.60 лв. При това положение от заработеното от кооператорите до
31 юли 1961 г. 2.640.000 лв. е следвало да се брои аванс 887.000 лв., а кооперативното стопанство е изплатило на кооператорите 1.380.000 лв. или в повече 493.000 лв. Фактически кооператорите са авансирани в размер на 93.3% от паричния дял на заработката.
За да се прикрие това допуснато преавансиране на кооператорите е извършена поправка на
финансовия план на стопанството от инспектора на окр. б. клон Димитрово, Симеон Николов и
счетоводителят на стопанството, без решение на управителния съвет надлежно одобрено от общо
събрание на кооперативното стопанство и утвърден от Изпълнителния комитет на Окръжния народен съвет – Димитрово.
По повод на това др. Нешо Царевски, зам. председател на Ц.У. на БНБ разкритикува остро ръководството на окр. б. клон – Димитрово за това грубо нарушение на правителствените и
банкови разпореждания. Въпреки, че тази нередност на клона е констатирана от ревизията извършена още през м. май т.г., клонът не е взел сериозни мерки тя да бъде отстранена, а е допуснал
преавансирането да продължава и се е прикривал с незаконосъобразни поправки.
Др. Царевски осъди ръководството на клона в лицето на неговия управител за непристойните маневри от страна на същият и на инспектора Симеон Николов за прикриване на тази нередност, което наложи на три пъти да се ходи в стопанството за проверка. Това е крайно лош метод
на ръководство на банковия клон.
В заседанието др. Манев отрече констатациите на комисията, като представи протокол –
решение на Управителния съвет одобрен само от един инспектор на Окръжния народен съвет и то
след извършените проверки. Направи му се възражение, че по този начин не се изменят планове
на стопанствата.
На края др.Манев и инспекторът – Николов се съгласиха с направените констатации и
предложиха следните мероприятия за премахване на преавансирането:
1. След изясняване на реколтата, което за окръга ще стане през м.септември, ще бъде извършено предварително приключване по реда на окр[ъжно] 78/1959 г. за да се установи размера
на очакваното заплащане на труда.
2. Ще се ограничи натуралното заплащане особено раздаването на зърнени храни.
3. Паричният аванс, който ще се раздава в бъдеще на стопанствата да се отпуска след стро-
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га преценка за всяко стопанство като се държи сметка за натуралното възнаграждение с цел да не
се допуска преавансиране.
4. Заплащането на член-кооператорите, работещи в страничните предприятия, да бъде преведено на уставна база, а не на твърдо заплащане.
5. Да се държи постоянна връзка с Окръжния народен съвет и окръжния комитет на БКП,
за раздаване на натуралното заплащане.
За ТКЗС с. Църква
1. На животновъдите в бъдеще да се заплаща 60% от запланираното парично възнаграждение, което е съгласувано със зам. председателя на ОНС др.Иван Монев.
2. При отпускане на паричния аванс в бъдеще да се прави строга преценка и за натуралното възнаграждение, с цел авансът да не надвиши 60% от паричния дял на трудовото възнаграждение.
3. На кооператорите работящи в страничните предприятия да се заплаща 60% от паричния
дял на трудовото възнаграждение.
За ТКЗС гр. Радомир
1. Да се държи постоянна връзка със стопанството и ОНС за определяне размера на раздаваното възнаграждение, а паричният аванс да се определя максимум до 60% от паричния дял на
трудовото възнаграждение.
Във връзка с изнесените констатации и направените предложения за подобряване на работата в окр. б. клон, Димитрово, Централното управление взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Обръща се най-сериозно внимание на управителяят на окр.банков клон Димитрово
др.Николай Манев, заместник управителя др.Тодоров и инсп. Николов, относно неправилното
авансиране на кооператорите в района на окръга и ги предупреждава, че ако занапред не вземат
мерки за подобряване на работата, ще бъдат най-строго наказани.
2. Задължава се управителят на окр.б.клон Димитрово др. Николай Манев:
а) да вземе най-сериозни мерки за изпълнение на предложените мероприятия и недопускане в никакъв случай занапред преавансиране на кооператорите в района на окръга.
б) да проведе с инспекторите при клона съвещание на което да се направи подробен анализ
на допуснатото нарушение и се набележат мерки за подобряване на банковата работа по кредитиране и контрол на селското стопанство.
в) в срок до 30.IХ. т.г. да представи на управление „Кредитиране на селското стопанство“
при Централното управление на Банката доклад за резултатите от проведените мероприятия за
предотвратяване преавансирането на кооператорите от Димитровски окръг.
Приложение:
доклад
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Ц.У. НА БНБ: Н. Царевски
СЕКРЕТАР НА Ц.У. НА БНБ: А. Хараланов
[Върху протокола – надпис:]
Препис от протокола изпратен на кл. Димитрово;
В заседанието на ЦУ на 28.IХ.1961 г. (протокол) доложено, че мерки взети;
Съвещанието пров. на 11.IХ.1961 год.
П/о № 3201 от 27.IХ. приложено към прот. № 62/28.IХ.1961 г.
На 28.IХ.1961 г. доклад направен пред ЦУ БНБ /протокол №

ЦДА, ф. 132, оп. 23, а.е. 3, л. 424–425. Оригинал. Машинпис.
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№ 392
ОКРЪЖНО НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА
НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ С УКАЗАНИЯ ЗА НАЧИНА НА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИНАНСОВО
ЗАТРУДНЕНИТЕ ТКЗС ПРЕЗ 1962 Г.
София, 25 март 1963 г.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
„Кредитиране на селското стопанство“
№ 19
ОКРЪЖНО
До
УПРАВИТЕЛИТЕ НА
БАНКОВИТЕ КЛОНОВЕ
Относно: подпомагане на финансово затруднените ТКЗС за 1962 г.
Поради неблагоприятните климатически условия и известни организационни слабости някои трудово-кооперативни земеделски стопанства изпаднаха във временно финансово затруднение и не осигуриха планираното за разпределение на кооператорите трудово възнаграждение.
За да се подпомогне финансовото укрепване на тези кооперативни стопанства, с оглед още
през 1963 г. да подобрят своята работа Министерския съвет с постановление № 34 от 18 март т.г.
разпореди, Българската народна банка да им отпусне: заеми срещу преходен запас от семена, фуражи и други, заделени през 1962 г., за срок до 5 години, както и да отсрочи до 5 години просрочените им към 31.XII.1962 г. заеми за производствени нужди по реколта 1962 г.
Освен това постановлението разпорежда на тези кооперативни стопанства да се отпуснат и
заеми за разплащане с кооператорите за срок до 8 години, безвъзмездна помощ и да им се опростят задължения към МТС и за ДОД.
Кооперативните стопанства от окръга Ви, на които се оказва финансова помощ са посочени в списъка, приложен към настоящето окръжно.
Средствата за заемите за разплащане с кооператорите и за безвъзмездната помощ се вземат
от предвидените вноски по бюджета за 1963 г. за Държавно-кооперативния фонд за заплащане гарантиран минимум за труда на кооператорите. Същите се превеждат на съответния окръжен банков клон чрез Софийския градски клон на банката. Средствата по безвъзмездната помощ да се
броят на съответните ТКЗС.
Преведените суми за заеми за разплащане с кооператорите да се отнасят при окръжните
банкови клонове по сметка № 90 „Неизплатени преводи“ в отделна партида под наименование
„Преведени суми от Държавно-кооперативния фонд за заплащане гарантиран минимум за труда
на кооператорите, за отпускане на заеми на ТКЗС за разплащане с кооператорите за 1962 г.“
След разпределяне на сумите по ТКЗС и оформяването на заемите, районните банкови клонове от окръга задължават по сметка № 115 „Теглени преводи“ окръжния банков клон и поставят
сумата на разположение на съответното ТКЗС за ползуване по посочената по-долу поредност. Същевременно вземат операция като задължават сметка № 255 „Разни активни статистически сметки“ и заверяват сметка № 256 „Разни пасивни статистически сметки“. В сметка № 255 се откриват
отделни аналитични сметки за всяко ТКЗС под наименование „ТКЗС с .... отпуснат заем за разплащане с кооператорите за 1962 г. от Държавно-кооперативния фонд за заплащане на гарантиран
минимум за труда на кооператорите по 34-то постановление на Министерския съвет от 18.III.1963
г.“. В титулната част на партидата да се нанесе размера на ежегодната вноска за погасяване на заема, срокът на същата и крайният срок за издължаването му.
Получените дебитни авиза от районните банкови клонове, окръжният банков клон отнася в
задължение на сметка № 90 по аналитичната сметка „Преведени суми от Държавно-кооператив-
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ния фонд за заплащане гарантиран минимум за труда на кооператорите“.
За ТКЗС от района на окръжните банкови клонове сумите по отпуснатите заеми за разплащане с кооператорите, последните вземат направо от сметка № 90, като същевременно откриват
аналитични сметки в статистическа сметка № 255 за всяко ТКЗС.
Заемите за разплащане с кооператорите са безлихвени. Постъпилите суми от погасителните вноски се отчитат чрез сметка № 115 „Теглени преводи“ на Софийския градски клон за отнасяне по сметката на Държавно-кооперативния фонд за заплащане на гарантиран минимум за труда
на кооператорите. Същевременно с погасената вноска се взема операция като се задължава сметка № 256 и се заверява сметка № 255.
За срочното издължаване на заемите за разплащане с кооператорите банковите клонове
вписват в падежника сроковете на годишната погасителна вноска и следят за издължаването им.
Когато издължаването на годишните погасителни вноски следва да се извърши от текущата сметка на ТКЗС и по същата няма средства, сумата на вноската не се отнася в просрочие, а се изчаква
набиране на средства по текущата сметка на ТКЗС и се погасяват по поредността на група втора
от чл. 412 от ГПК, респ. член 15 от Наредбата за плащанията.
Отпускането на заемите срещу преходни запаси извършете по отделна обикновена заемна
сметка, под наименование – „Заеми срещу преходни запаси по реда на постановление на Министерския съвет №34/1963 г.“.
Размерът на наличните заделени през 1962 г. преходни запаси, които подлежат на кредитиране, установете по баланса и счетоводната отчетност на кооперативните стопанства към
31.XII.1962 г., а при нужда извършвайте и проверка на място.
Заемите, които се отсрочват по реда на настоящето окръжно, прехвърлете в сметка № 164
„Ликвидационни заеми по постановление на Министерския съвет № 34/1963 г.“ В случай, че подлежащите на отсрочване заеми по положение към 30.XII.1962 г. са изплатени след тази дата, същите да се възстановят по заемните сметки за 1962 г., след което да се даде отсрочка.
Погасяването на новоотпуснатите заеми срещу преходен запас и заеми за разплащане с
кооператорите и отсрочени заеми да започне от 1964 г. на равни годишни вноски, които ежегодно
да се планират в производствено-финансовия план на съответното ТКЗС и на определените срокове да се издължават от специалната заемна сметка на кооперативното стопанство за съответната
година или от обикновената текуща сметка, ако специалната заемна сметка е закрита.
По същия начин следва да се погасяват и заемите за разплащане с кооператорите за 1961 г.
отпуснати по 7-то постановление на ЦК на БКП и Министерския съвет от 30.I.1962 г., прехвърлени в раздел III-а „Заеми за капитални вложения“ от сметкоплана на Банката съгласно окръжно
№ 3/1963 г. В този смисъл се изменя ал. III от т. 1 на същото окръжно.
Средствата на новоотпуснатите заеми срещу преходен запас и заеми за разплащане с кооператорите и отсрочени заеми както и на безвъзмездната помощ и опростените задължения да се
включат в доходите за разпределение на кооператорите за 1962 г., като върху тях не се правят отчисления за фондовете, за пенсионни вноски, както и за вноски за обществено осигуряване. Тези
средства да се изразходват за изплащане най-напред труда на кооператорите, а след това за изплащане задълженията на ТКЗС към държавата и Българската народна банка.
Отпускането и отсрочването на заемите да се извърши незабавно по писмено искане на
ТКЗС.
В случай, че посочената сума в приложения списък за подпомагане на ТКЗС, които от
1.I.1963 г. са преминали към ДЗС, е по-голяма от сумата на преавансирането, показано по приключителния им баланс, банковите клонове да намалят помощта до размера на действително преавансираната сума. Намалената сума да се възстанови на държавно-кооперативния фонд за заплащане гарантиран минимум за труда на кооператорите.
Планирането и отчитането на отпуснатите заеми срещу преходни запаси извършвайте по
раздел 24 на ИСО. Заемите за разплащане с кооператорите не включвайте във форма 3 на ИСО.
В обяснителната записка по форма 3 за отчитане на кредитния план за първото тримесечие
на т.г. дайте сведение по приложения образец за отпуснатите и отсрочени заеми, а така също и за
заемите отпуснати през тази година по реда на окръжно № 108 от 1960 г.
Със същото постановление на Българска народна банка се разрешава за 1962 г. и следва-
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щите години да отпуска със срок за изплащане до 5 години заеми в размер на заделените от ТКЗС
средства повече от 20% за преходен запас от общата сума на преходния запас, показана към
31.XII. на предшествуващата година. Тези средства да се използуват за увеличаване трудовото
възнаграждение на кооператорите за съответната година. Заемите отпускайте по реда установен с
окръжно № 108 от 1960 г. за кредитиране на опаричената продукция, а издължаването им да се извършва на равни годишни вноски, считано от годината на отпускането им.
Приложение:
Сведение за ТКЗС и вида и размера на оказаната им помощ и образец-сведение за отчитане на заемите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ К. Несторов
ЦДА, ф. 132, оп. 26, а.е. 5, л. 147–148. Оригинал. Машинопис.

№ 393
ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С ПРИЛОЖЕНА
ИНФОРМАЦИЯ И С РЕШЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ТРУДОВОКООПЕРАТИВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
София, 5 ноември 1963 г.

ПРОТОКОЛ № 27
Заседание на 5 ноември 1963 година
Заседават:
Кирил НЕСТОРОВ, Нешо ЦАРЕВСКИ, Георги ТЕРЗИЕВ,
Георги ДИМОВ, Розалин ЧУБРИЕВ, Кръстьо БАКАЛОВ
Отсъствуват: Присъствуват: Ив. Палийски и А. Хараланов от МФ, Н. Гуговски от ЦК на БКП,
Кр. Попов, П. Г. Попов, А. Вескова, д-р К. Попов, Г. Петров,
В. Цанков, Ж. Проданов, Ст. Друмев, Б. Белчев, Сл. Ганев,
Ив. Николов, В. Кръстев, Ил. Белелиев
Заседанието се откри в
9 часа

Дневен ред:
1. Информация относно финансовото състояние на ТКЗС към 1 октомври 1963 година.
Докладва Кръстьо Бакалов.
[...]
По точка 1. Централното управление взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. След годишното приключване сметките на ТКЗС за 1963 г. да се анализират извършените от ТКЗС материални разходи.
2. Да се заостри вниманието на банковите клонове да следят отблизо работата на онези
ТКЗС, които ще ползуват средства от Държавния кооперативен фонд с оглед да не се допусне неправилно увеличаване на помощите, които ще ползуват.
3. Да се разработи предложение за приложението на постановление № 104/1963 година и за
ТКЗС.
4. До края на годината да се направи анализ в по две ТКЗС от всички окръзи, които са с
близки климатически и други условия с оглед да се разкрият причините за изпълнението и неизпълнението на производствено-финансовите им планове и се видят обективните и субективни причини за това.
5. Информацията за очакваното изпълнение плановете на ТКЗС за 1963 година да се изпра-
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ти на: др. др. Живко Живков, Георги Трайков, Иван Пръмов, Сава Дълбоков, Димитър Попов –
министър на финансите и Марин Вачков – министър на селскостопанското производство.
[...]
София, 5 ноември 1963 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: К. Несторов
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: Л. Момекова

До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
другаря КИРИЛ НЕСТОРОВ
Т У К

ИНФОРМАЦИЯ
от КРЪСТЬО БАКАЛОВ,
началник управление „Кредитиране и контрол на селското стопанство“
Относно:

финансовото състояние на ТКЗС към 1 октомври 1963 година

Другарю Председател,
Банката извърши проучване за очакваното изпълнение на производствено-финансовите
планове на ТКЗС за 1963 година, по данни от балансите на кооперативните стопанства към 30 септември и по предвиждания за очакваните приходи и разходи, които ще се реализират и извършват
през IV-то тримесечие на годината.
Планът за общата продукция за 1963 г., 2.311.593 хил. лв., без стойността на материалните вложения в строителството, се очаква да бъде изпълнен в размер на 2.090.235 хил. лв. –
90,42%, а спрямо 1962 г. се очаква изпълнение в по-малко със 135.961 хил. лв.
Най-добро изпълнение се очаква в Кюстендилски окръг 101.4%, Търновски 101.2%, Благоевградски 99.8%, Разградски 99%, Коларовградски 98.9%, Пловдив-града 98.4%, Бургаски 97.4%,
Русенски 95%, а най-ниско в Кърджалийски 72%, Смолянски 76.2% и Михайловградски 77.7%. В
останалите окръзи се очаква изпълнение от 80 до 95%.
Основните причини за неизпълнението на плана за продукцията от растениевъдството са
тежката зима, недостига на минерални торове за подхранване на културите и продължителното засушаване, които дадоха неблагоприятно отражение за получаване на предвидените по плана добиви от зърнените култури, а в някои райони и от техническите култури, плодовете, зеленчуците,
тревните фуражи и др.
Неизпълнението на плановете за животновъдната продукция се дължи предимно на несключения фуражен баланс за 1962/1963 г., неправилното хранене на животните с еднообразни фуражи и продължителното засушаване.
За отделни ТКЗС неизпълнението на плановете за продукцията от растениевъдството и животновъдството се дължи и на:
– извършена лошокачествена предсеитбена оран при есенниците и недоброто окопаване на
окопните култури от някои кооперативни стопанства в Хасковски, Пазарджишки и др. окръзи;
– не на време извършване на есенната сеитба, поради късно освобождаване на площите от
техническите култури за отделни стопанства в Старозагорски, Хасковски и др. окръзи;
– извършване сеитба с некачествени семена в отделни кооперативни стопанства;
– повтаряне на есенните посеви на едни и същи площи в много ТКЗС от Варненски, Благоевградски и др. окръзи;
– недостиг на работна ръка за своевременно и качествено извършване на селскостопанските работи и за прибиране без загуба на реколтата, най-вече в Хасковски, Пловдивски, Ямболски,
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Кърджалийски и Ловешки окръзи;
– похабяване на значителни количества тютюн „Виржиния“ поради неосигуряване на необходимите сушилни от ДП „Тютюнева промишленост“, Плевенски, Русенски и др. окръзи;
– щети от градушки и наводнения в някои райони на Варненски, Пазарджишки, Плевенски,
Пловдивски и др. окръзи;
– щети от болести на растенията и по-конкретно от мана и трипс по тютюна в Смолянски и
Кърджалийски окръзи;
– лоша организация по отглеждането на животните при някои ТКЗС в Габровски, Пловдивски, Софийски и др. окръзи.
Неизпълнението на плановете на ТКЗС за общата продукция щеше да бъде още по-голямо,
ако не се компенсира от части в резултат на проведените мероприятия по даваните указания от
партийните и държавни органи по места.
Планът за дохода за разпределение за 1963 г. – 1.436.351 х. лв. се очаква да бъде изпълнен
в размер на 1.181.102 х. лв., или 82.23%, а спрямо 1962 г. се очаква изпълнение в по-малко с
114.466 хил. лв.
Най-добро изпълнение се очаква в Благоевградски окръг и Пловдив-града – 98%, Търновски и Коларовградски – 93% и Бургаски 91%, а най-ниско в Пернишки 63%, Кърджалийски 64%,
Смолянски 69%. В останалите окръзи се очаква изпълнение от 70 до 90%.
От очаквания общ доход 1.181.102 хил. лв. ще се разпредели за общонародните фондове
184.180 хил. лв. (15.6%), при 14.4% за 1962 г.; за натрупване във фондовете на ТКЗС – 147.752 хил.
лв. (12.5%), при 12.1% за 1962 г. и за кооператорите 849.170 хил. лв. (71.9%), при 73.5% за 1962 г.
Спрямо плана ще се разпредели в по-малко за общонародните фондове 34.305 хил. лв., за фондовете на ТКЗС – 40.345 хил. лв. и за кооператорите – 180.599 хил. лв. или общо 255.249 хил. лв.
Очертава се през 1963 г. кооператорите да вложат общо 348.851.000 човекодни, на които
ще се разпредели 849.170.000 лева или средно на човекоден без помощта от Държавно-кооперативния фонд – 2.43 лв., а с помощта – 2.53 лв., срещу 2.69 лв. за 1962 г. без помощта по 34-то постановление на Министерския съвет от 18.III.1963 г. относно подпомагане финансово затруднените ТКЗС за 1962 г., а с помощта – 2.75 лв.
По-конкретно очаква се за 1963 г. да се разпределят на един човекоден без помощта на
ДКФ:
под 1.80 лв.
238 ТКЗС
от 1.81 до 2.50 лв. 368 ТКЗС
от 2.51 до 3-. лв.
256 ТКЗС
от 3.01 до 3.50 лв. 86
ТКЗС
от 3.51 до 4.- лв.
23
ТКЗС
над 4 лв.
10
ТКЗС
–––Всичко: 981 ТКЗС
Общо 238 ТКЗС ще разпределят по-малко от 1.80 лв. на човекоден, от които в Кърджалийски окръг – 37 кооперативни стопанства, Габровски и Смолянски по 25, Врачански – 15, Търговищки – 14, Хасковски – 13, Михайловградски – 12, Ловешки и Пловдивски по 11, Пернишки и
Ямболски по 10 и др.
За да могат посочените 238 ТКЗС да отчетат по 1.80 лв. на човекоден, ще трябва да ползуват средства от Държавния кооперативен фонд в размер на 33.770 хил. лв.
Най-добро заплащане средно на човекоден, включително сумите за текущо премиране и за
преизпълнение на плановете от отделните бригади, звена и кооператори, се очертава в окръзите:
Пловдив-града
Толбухин
Сливен
Търново
Разград

Без помощ:
3.42 лв.
3.30 лв.
2.95 лв.
2.84 лв.
2.83 лв.

С помощта на ДКФ:
3.43 лв.
3.31 лв.
3.06 лв.
2.91 лв.
2.83 лв.
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Перник
Кърджали
Смолян
Габрово

1.16 лв.
1.29 лв.
1.42 лв.
1.68 лв.
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1.89 лв.
1.95 лв.
2.06 лв.
2.08 лв.

ТКЗС в страната, на база на очакваното изпълнение на производствено-финансовите планове, ще отчислят за Държавния кооперативен фонд 17.117 хил. лв., при заложени в плановете им
20.915 хил. лв., или в по-малко 3.798 хил. лв.
През 1963 г. авансирането на кооператорите за вложения от тях труд протече при съществено различие в сравнение с 1962 г. Размерът на аванса за 1962 г. от 60% респективно 80% след
изясняване на реколтата се увеличи за 1963 г. на 70% и съответно 80%, но не по-малко от 1.80 лв.
за изпълнена трудова норма.
Увеличеният размер на авансирането намали възможността за предотвратяване авансиране
над 100% от очакваното изпълнение, в случаите на значително неизпълнение на плановете от отделни ТКЗС, чието очаквано заплащане на дневна трудова норма е по-голямо от гарантирания минимум 1.80 лв., но въпреки това т.г. се е стигало до преавансиране на кооператорите над 100% само в 5 кооперативни стопанства при 13 за 1962 година.
На 5-те трудово-кооперативни земеделски стопанства, при които кооператорите са авансирани над 100% от очакваното заплащане на труда, вследствие по-голямо неизпълнение на производствено-финансовия план, банката ще продължи да отпуска средства за авансиране на кооператорите, но в по-малък размер, с разчет до края на годината да се ликвидира с преавансирането.
Банката ще продължи да провежда контрол при отпускане на средства за авансиране на кооператорите с оглед до края на годината да не се допуснат нови преавансирания.
При проверяване годишното приключване на сметките на ТКЗС за 1963 г. ще се обърне
особено внимание за правилно определяне на сумата, която трябва да се отпусне от Държавния
кооперативен фонд на кооперативните стопанства, които ще разпределят по-малко от 1.80 лв. за
изпълненa дневна трудова норма.
Необходимите средства за заплащане гарантиран минимум на кооператорите за 1963 г., в
размер на 33.770 хил. лв., ще се осигурят от:
а) отчисленията на ТКЗС за Държавно-кооперативния фонд ........... 17.117 х. лв.
б) подлежащите за възстановяване от Министерството на
финансите средства на Държавния кооперативен фонд, ползувани
от ТКЗС под формата на кредити от БНБ за разплащане с
кооператорите за 1962 г., за безвъзмездна помощ и
опрощаване задължения на признати за финансово затруднени
кооперативни стопанства за същата година, съгласно 34-то
постановление на Министерския съвет от 18.III.1963 г. ..................
9.465 х. лв.
в) остатъкът от вноската от бюджета на държавата
за Държавния кооперативен фонд за 1963 г. (определена
със 123-то постановление на ЦК на БКП и Министерския
съвет от 28.VII.1962 г.) .....................................................................
8.535 х. лв.
–––––––––––
Всичко:
35.117 х. лв.
31 октомври 1963 година
НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ:
Кр. Бакалов
[Върху документа – надпис:]
Др. Момекова
др. Бакалов
за заседанието в вторник 5.ХI.[1]963
К. Несторов
2.ХI.[1]963

ЦДА, ф. 132, оп. 26, а.е. 2, л. 262–268. Оригинал. Машинопис.
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№ 394
ОКРЪЖНО НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С УКАЗАНИЯ ЗА
КРЕДИТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО УГОЯВАНЕТО И ИЗКУПУВАНЕТО НА ГЪСКИ ОТ
ЦЕНТРАЛНИЯ КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ
София, 30 октомври 1964 г.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
у-ние „Кредитиране и контрол на търговията“
№ 91
ОКРЪЖНО
ДО
УПРАВИТЕЛИТЕ НА
БАНКОВИТЕ КЛОНОВЕ
Относно: кредитиране дейността по угояването и изкупуването на гъски от Централния кооперативен съюз
С точка 14 буква „б“ на 3-то постановление на Министерския съвет от 11.I.1964 г. и решението на Комисията по валутните въпроси и търговските баланси при Министерския съвет с протокол № 10 от 21.II.1963 г. е възложено на Централния кооперативен съюз, Министерството на
вътрешната търговия, Министерството на селскостопанското производство и окръжните народни
съвети да организират на договорни начала угояването на гъски за производство на чер дроб от
ТКЗС, кооператорите и другите еднолични стопани (работници, служители, пенсионери и др.), като за целта ще се отпуска по 3 кг царевица на един килограм угоена гъска от контингентите на
птицекланиците. С точка 13 на протокол № 19 от 16.IX.1964 г. на Комисията по валутните въпроси и търговски баланси се разрешава на „кооператорите и другите еднолични стопани, които гушат гъски за чер дроб, да внасят на ЦКС депозит до 20% от стойността на получените гъски за
угояване и царевица, вместо да заплащат 50% от стойността им“.
В изпълнение на тези разпореждания потребителните кооперации и птицекланиците ще
предават на стопаните гъски за угояване и царевица срещу внесен депозит до 20% от стойността
им съобразно сключените договори. Банката ще кредитира разликата между стойността на предаваните за угояване гъски и царевица и внесения депозит. Базисната цена на предаваните за угояване гъски се определя на 1,10 лв. за килограм живо тегло, а за царевицата – 0,115 лв. на килограм. Угоените гъски ще се предават на птицекланиците на ЦКС, които превеждат сумите на съответните потребителни кооперации за разплащане със стопаните.
За доставените гъски за угояване и царевица потребителните кооперации ползуват средства по специалната заемна сметка по стокооборота. По същата ще се отнасят и преведените им суми от птицекланиците за разплащане със стопаните, които са предали угоени гъски.
При регулиране и проверка обезпечението на заемната сметка стойността на наличните
доставени гъски за угояване и царевица се вписват в точка 6 на сведение обр. III-8, отпуснатите
аванси на стопаните-угоители – в точка 8, буква „в“ на сведение обр. III-38 „а“, а размерът на неплатените на стопаните, но постъпили по заемната сметка суми срещу предадени угоени гъски – в
точка 5, буква „в“ на сведение обр. III-38 „а“.
Птицекланиците на ЦКС за цялостната им дейност по доставката на царевицата, авансирането на стопаните и изкупуването на угоените гъски ползуват средства по откритата им специална заемна сметка по изкупуването.
Отменяват се окръжно № 74 от 17.VIII.1961 г. и точка 2 на окръжно № 21 от 3.III.1963 година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. Несторов
ЦДА, ф. 132, оп. 26, а.е. 8, л. 335–336. Оригинал. Машинопис.
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№ 395
ЗАПИСКА ОТ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С МНЕНИЕ ЗА
ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА ПРЕДЛОЖЕНОТО ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА
ФИНАНСИТЕ, БНБ И МИНИСТЕРСТВОТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО
ПРОИЗВОДСТВА РЕШЕНИЕ ДА СЕ НАМАЛИ ДЪЛГЪТ НА ТКЗС В С. СУНГУРЛАРЕ,
БУРГАСКИ ОКРЪГ, КЪМ БНБ СЪС СУМАТА ОТ 313 631 ЛВ.
София, май 1965 г.

СПРАВКА
37-3
През 1958 г. ТКЗС – с. Сонгурларе, Бургаски окръг е започнало строителство на напоителната система „Каябашко блато“, като до края на м. септември 1962 г. е вложило 313 631 лв. Тези
разходи са включени в генералната сметка на обекта. След тази дата строителството се извършва
от СМУ „Водстрой“, а се финансира от държавата и ТКЗС. До 31.ХII.1964 г. стопанството е вложило общо 758 707 лв.
След разделянето на бившото обединено ТКЗС „Сонгурларска долина“, стопанството е изпаднало в тежко финансово положение.
За да се облекчи положението на стопанството, председателят на ИК на Бургаския окръжен
народен съвет предлага да се измени генералната сметка на обекта и вложените средства в размер
на 313 631 лв. се поемат от Главното управление на водното стопанство.
Главното управление на водното стопанство не е съгласно да се изменя генералната сметка на обекта и счита, че направените разходи ще се компенсират от увеличените добиви, които ще
се получат от поливните площи.
Министерството на финансите, Българската народна банка и Министерството на селскостопанското производство считат, че не бива да се увеличава генералната сметка, но предлагат да
се облекчи финансовото състояние на ТКЗС, като се намали дълга му към БНБ със сумата 313 631
лв., като със същата сума се задължи кредитната сметка на Министерството на финансите при
Българската народна банка.
Намирам това предложение за уместно.*
София,
[- - -]
МА.

май 1965 г.

ЦДА, ф. 136, оп. 40, а.е. 259, л. 1–2. Оригинал. Машинопис.
* Предложението е одобрено частично с Решение № 269 на Министерския съвет от 4 юни 1965 г.,
което гласи:
„Намалява с 213 631 лв. дълга на ТКЗС в с. Сонгурларе, Бургаски окръг към Българската народна банка, ползуван за хидромелиоративно строителство.
С тази сума да се задължи кредитната сметка на Министерството на финансите към банката по предоставените є средства за кредитиране на капиталните вложения на ТКЗС.“

3. Кредитна дейност

Селскостопански и кооперативен кредит

547

№ 396
ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С ПРИЛОЖЕНА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА ДИРЕКТОРА НА
ДИРЕКЦИЯ „СЕЛСКО СТОПАНСТВО“ И С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА
АГРАРНО-ПРОМИШЛЕНИЯ КОМПЛЕКС „СЪВЕТСКА РУСИЯ“ В С. СЛИВО ПОЛЕ,
РУСЕНСКО, ЗА РАЗСРОЧВАНЕ ПОГАСЯВАНЕТО НА ЗАЕМИТЕ ЗА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ
София, 8 март 1972 г.

ПРОТОКОЛ № 6
Заседание на 8 март 1972 година
Заседават КИРИЛ ЗАРЕВ, ГЕОРГИ ДИМОВ, ПРОФ. ТОТЮ ТОТЕВ, КРУМ КОЛЕВ, ГАРАБЕД АРАМОВ, ДИМИТЪР ВРАЖАЛСКИ, РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ, ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ И
ДРАГАН ИЛИЕВ
Отсъствуват:
Присъстуват: д-р К. ПОПОВ, ВЛАДИМИР ДОЦЕВ, ЛЮБЕН КЪРТЕВ, инж. ИВАН ТУМАНГЕЛОВ, ХРИСТОМИР ЙОРДАНОВ, ХРИСТО ЕНКОВ, ДИНЬО КАЙРАКОВ, ДИМО СЕМОВ – БНБ гр. РУСЕ, Г. ПЕНЧЕВ ОТ АПК – Сливо поле, Русенско, СТЕФАН ЗЛАТАРЕВ.
Заседанието се откри в 15 часа

Дневен ред:
[...]
т. 7. Предложение за преразсрочване погасителните вноски по заемите за капитални вложения на АПК „Съветска Русия“ с. Сливо поле, Русенско. Докладва: Л. Къртев.
[...]
По т. 7 Управителният съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
7.1. Приема предложението на ръководството на АПК „Съветска Русия“, с. Сливо поле,
Русенско за преразсрочването на заемите за капитални вложения;
7.2. Главният директор на банковия клон в гр. Русе да изиска нов договор в съответствие с
преразсрочването на заемите за капитални вложения и да състави нов погасителен план.
Същият да изпрати по един екземпляр от сключения нов договор и съставения нов погасителен план на дирекция „Селско стопанство“ за провеждане на контрол.
Отг.: Гл. Директор на БНБ –Русе-Д. Семов
Срок: до 10.IV.72 г.
[...]
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
ТУК

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Любен Къртев – директор на дирекция „Селско стопанство“
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ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Във връзка с предложението на председателя на окръжния народен съвет гр. Русе за преразсрочване погасителните вноски по заемите за капитални вложения на АПК „Съветска Русия“ с.
Сливо поле, дирекцията разгледа финансовото състояние на комплекса и прави следните изводи и
предложения:
В резултат от големия размер на ползуваните заеми за капитални вложения, АПК „Съветска Русия“ с. Сливо поле в сериозно финансово затруднение. Основната причина за невъзможността на комплекса да изплаща погасителните вноски по заемите за капитални вложения е неизползуването на капацитета на създадените производствени мощности и недостигане предвидените
по проекта икономически показатели за некои обекти. Характерен пример в това отношение е завода за плодови сокове със сметна стойност 4,858,000 лв., от които 3,471,000 лв. банков кредит.
Капацитетът на това предприятие се използува едва 32% и вместо печалба, същото носи загуба.Така че да се подобри финансовото състояние на комплекса като цяло, е необходимо да се подобри дейността на това предприятие.
Общият дълг на комплекса в началото на настоящата година по заемите за капитални вложения възлиза на 7,121,000 лв. разсрочен за погасяване до 1986 г. Най-високи са погасителните
вноски за периода 1972–1974 година, възлизащи съответно на 1,686,000, 1,648,000 и 1,444,000 лева и са значително по-високи от отчисленията за фонд РТУ в частта му за капитални вложения.
От 1975 година погасителните вноски рязко намаляват и се движат от 608,000 лв. с тенденция на
постоянно намаляване, като стигат 29,000 лв. през 1986 година. При това положение правилно ще
бъде да се даде известно облекчение на комплекса при издължаване на погасителните вноски за
периода 1972-1974 година, като част от същите се разсрочват за издължаване през следващите години, когато кредитната натовареност е по-малка. Направеното предложение от ОНС гр. Русе за
разсрочване на заема по 700,000 лв. от 1972 до 1980 година считам за неправилно, поради следните причини:
1. През тази и следващата година АПК предвижда да ползува дългосрочен банков заем
около 1,500,000 лв., с разсрочването на който от 1974 година погасителните вноски
също така ще бъдат значително повече от предложението им.
2. Въпреки голямата кредитна натовареност АПК и през следващите 2–3 години предлага да ползува повече заеми отколкото да погасява, а в същото време значително е
намалил отчисленията си от дохода за фонд РТУ.
3. Неправилно е заемите за високо ефективни мероприятия да се разсрочват за толкова
продължителен период.
Считам, че ще бъде правилно да се даде по-голямо напрежение през първите години с тенденция на намаляване, за да може след разсрочването на ползуваните през следващите години заеми да се получи равномерно натоварване на комплекса с погасителни вноски. Поради това предлагам за периода 1972–1974 година, да се погасяват само заемите за високоефективни капитални
вложения, а погасителните вноски по останалите заеми да се разсрочат за 6 години, като погасяването им започне от 1975 г. Частта от погасителните вноски която предлагам да се разсрочи съгласно приложената справка възлиза на 2,245,600 лева. При изложените съображения предлагам, Управителният съвет на банката да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Да се разсрочат погасителните вноски по заемите за капитални вложения на АПК с. Сливо
поле, Русенско от 1972 год. – 842,201 лв.; 1973 год. – 803,956 лв. и 1974 год. – 599,443 лв. – всичко 2,245,600 лв., които да се насрочат за погасяване през 1975 год. – 185, 600 лв.; 1976 и [19]77
год. по 400, 000 лв.; 1978 год.– 560,000 лв.; 1979 год. – 400,000 лв. и 1980 год. – 300,000 лв.
Погасяването на заемите, които комплекса ще ползува за периода 1972–1974 год. да започне от 1975 година, без да се удължават крайните срокове за издължаването им.
Приложение: Справка.
ДИРЕКТОР: /Л. Къртев/
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СПРАВКА
За погасителните вноски на АПК с. Сливо поле за 1972–1980 год. преди и след разсрочката на
част от погасителните вноски за 1972–74 г.
ÎÂ‚‡
Œ·˘ ‰˙Î„
Á‡ Í‡ÔËÚ.‚ÎÓÊÂÌËˇ
Í˙Ï 1.I.1972 „.

1972 „.

1973 „.

1974 „.

œÓ„‡ÒËÚÂÎÌË ‚ÌÓÒÍË
Í˙Ï 1.I.1972 „. ÔÂ‰Ë
‡ÁÒÓ˜Í‡Ú‡

7120754

1686472

1648227

1443713

608527

409751

«‡ ‡ÁÒÓ˜‚‡ÌÂ ˜‡ÒÚ
ÓÚ ÔÓ„‡ÒËÚÂÎÌËÚÂ ‚ÌÓÒÍË
Á‡ 1972, 73 Ë 74 „Ó‰.

2245600

842201

803956

599443

-

Õ‡ÒÓ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‡ÁÒÓ˜ÂÌËÚÂ
ÔÓ„‡ÒËÚÂÎÌË ‚ÌÓÒÍË

2245600

-

-

-

œÓ„‡ÒËÚÂÎÌË ‚ÌÓÒÍË
ÒÎÂ‰ ‡ÁÒÓ˜Í‡Ú‡

7120754

844271

844271

844270

“≈ —“

œÓ„‡ÒËÚÂÎÌË ‚ÌÓÒÍË ÔÓ „Ó‰ËÌË
1975 „.
1976 „.
1977 „.

1978 „.

1979 „.

1980 „.

400027

188421

175410

1411007

-

-

-

-

-

185600

400000

560000

400000

300000

794126

809751

800027

748421

575410

ЦДА, ф. 132, оп. 31, а.е. 4, л. 515–517, 564–566. Оригинал. Машинопис.
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3.3. ЛИХВИ
№ 397
ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ ОТ 5% НА 4% ПО ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗАЕМИ (БЕЗ СТОКОВОМАТЕРИАЛНО ПОКРИТИЕ) НА КООПЕРАТИВИТЕ
София, 18 февруари 1954 г.

ПРОТОКОЛ № 15
Заседание на 18 февруари 1954 година
Заседават: АТАНАС МЕЧКАРОВ, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, ИВАН ПАЛИЙСКИ, РОЗАЛИН
ЧУБРИЕВ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, ПЕТЪР ПОПОВ, ЛЮБЕН ТОДОРИНОВ
Отсъствуват: МИХАИЛ ВЕЛЬОВ
Присъствуват: Началниците на кредитните управления.
Заседанието се откри на 16 часа.

Дневен ред:
[...]
3. Намаление на лихвения% от 5 на 2 по индивидуалния заем на кооперативите.
Докладва Р. Чубриев.
[...]
По точка 3. Намаление на лихвения процент от 5 на 2 по индив. заем на кооперативите.
Докладва Р. Чубриев.
След като се взеха пред вид данните по приложения доклад и направените изказвания, че
предлаганото с проекто-постановление от ЦКС намаление на лихвения процент на заемите без
стоково-материално обезпечение от 5% на 2% е твърде голямо и в никой случай не ще стимулира
ликвидирането на тези заеми; че същите заеми са почти изключително просрочени заеми преди
тяхното преоформяване и като такива, същите трябва да бъдат третирани като обикновените просрочени заеми с 4% лихва, се взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Банката да даде мнение по проекто-постановлението на ЦКС за намаление на лихвения
процент на заемите без стоково-материално-обезпечение, лихвеният процент на същите да бъде
намален от 5% на 4%.
[...]
София, 18 февруари 1954 година
ПРЕСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ:
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ:
ПРИЛОЖЕНИЕ: по т. т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
ЦДА, ф. 132, оп. 17, а.е. 24а, л. 347–349. Оригинал. Машинопис.

Ат. Мечкаров
В. Христов
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№ 398
ДОКЛАД ОТ ЧЛЕНА НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП АНТОН ЮГОВ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПОЛИТБЮРО С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ЛИХВИТЕ
София, 16 юли 1959 г.
№ 149-а
Строго поверително!
Препис
Екз. № ...............
ДО
ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП
Другари,
В доклада на др. Тодор Живков пред III-та сесия на Народното събрание „За ускоряване
развитието на народното стопанство, за подобряване материалното и културното положение на
народа и за преустройство на държавното и стопанското ръководство“, наред с другите задачи,
пред кредитната система беше поставена и задачата да се обмисли въпросът за повишаване ролята на лихвения процент в нашето народно стопанство.
За да се подобрява непрекъснато използуването на оборотните средства, да се ускорява
тяхната обръщаемост, да не се допуска образуването на свръхпланови запаси и постепенно да се
ликвидират вече образуваните, наред с организационните и други мероприятия при планирането,
материално-техническото снабдяване и други, правилно е да се използува по-пълно и лихвеният
процент като икономически лост за непрекъснато укрепване на стопанската сметка в народното
стопанство. При правилно използуване на лихвения процент може да се създаде значителен стимул в предприятията и ръководителите им да използуват по-добре оборотните средства и да ускоряват тяхната обръщаемост, за да плащат по-малко лихви.
Извършените проучвания на действуващата тарифа показаха, че при сегашната тарифа ролята на лихвата като средство за ускоряване на обръщаемостта, за затягане на финансовата и платежна дисциплина и за най-икономично и разумно използуване на народната пара е принизена.
Основен недостатък на действуващата тарифа е, че няма достатъчно диференциране между
лихвените проценти по редовните заеми, отпускани в съответствие с народностопанския план, и
лихвените проценти по заемите, които предприятията ползуват при наличие на някои недостатъци
в работата им, водещи до забавяне обръщаемостта на оборотните средства.
По поръчение на Министерския съвет специална комисия разгледа и уточни предложението на Министерството на финансите и Българската народна банка за изменяне на сегашната лихвена тарифа.
Поради това, че въпросът за лихвените проценти е принципен и засяга цялото народно стопанство, считам, че основните положения, които са залегнали в предлаганата нова лихвена тарифа,
трябва да бъдат разгледани и одобрени от Политбюро.
В основата на проекта за нова лихвена тарифа са залегнали следните принципни положения:
1. За всички редовни краткосрочни и дългосрочни заеми, отпускани от банките на различните отрасли и сектори на народното стопанство лихвата да бъде 2%.
И по сегашната тарифа основният лихвен процент е 2%, но в проекта за нова тарифа се
предвижда много съществено изменение в приложението на този лихвен процент.
Досега лихвеният процент 2% се прилагаше както за редовните заеми, произтичащи пряко
от народностопанския план и от плановата обръщаемост на оборотните средства, така и за заеми,
които предприятията ползуват поради недостатъци в работата им и поради забавяне обръщаемостта на оборотните средства.
В проекта за нова тарифа се предлага основният лихвен процент – 2% да се прилага само
по отношение на редовните заеми, включително и по отношение на заемите на ТКЗС, краткосрочните заеми, отпускани от Българска инвестиционна банка на строителните организации, и по всички редовни дългосрочни заеми на кооперативните организации.
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Досега краткосрочните заеми на ТКЗС се олихвяваха с 3.5% лихва, краткосрочните заеми
на строителните организации – с 4%, а дългосрочните заеми по различни лихвени проценти – с 2,
2.5, 3 и 4 %.
Банковите заеми имат голямо относително тегло в оборотните средства на предприятията.
Към 31 декември 1958 година дяловото участие на кредита в нормируемите оборотни средства на
предприятията средно за страната е 55.7%. В някои отрасли, като търговията, той е значително
по-голям – 63.5%. Значителен е и размерът на дългосрочните кредитни вложения в ТКЗС. Към 31
декември 1958 година те възлизат на 1.252.900 хиляди лева.
Тъй като с кредитни средства нормално се образува значителна част от планово необходимите оборотни средства на предприятията, правилно е лихвеният процент по тези заеми да бъде
минимален – 2 %, без да се диференцира по сектори и отрасли.
2. За нередовните заеми, които предприятията ползуват поради забавяне на обръщаемостта на оборотните средства, нарушение на платежната дисциплина и други нередности, проектът за
нова тарифа предвижда значително по-високи диференцирани лихвени проценти, а именно:
– за временни платежни заеми и заемите за временни нужди – 3%;
– за заемите за свръхпланови запаси – 5%;
– за просрочените заеми – 7%.
От направените проучвания се установи, че нередовните заеми заемат значителен дял от
общия размер на заемите. В държавната промишленост нередовните заеми са 19.08% от общия
размер на заемите и просрочените заеми 14,2%, или общо 33.28%, а в държавната търговия нередовните заеми са 25.9% и просрочените заеми 2.6%, или общо 28.5% от всички заеми.
От тия данни се вижда, че нередовните заеми заангажират значителни ресурси на държавата. Главната причина за техния голям размер е наличието на слабости и недостатъци в работата на
предприятията, които водят до забавяне на обръщаемостта на оборотните средства в сравнение с
планово-установената обръщаемост. За да се въздействува активно чрез лихвения процент за ликвидиране на слабостите и недостатъците в предприятията, които пораждат нередовни заеми, се
предлага лихвеният процент по тях да бъде значително по-висок от досегашния.
По заемите за временни нужди и временните платежни заеми се предлага лихвен процент
3%, тъй като те в много случаи се пораждат от временни затруднения на предприятията, по причини, които не зависят от тях.
По заемите за свръхпланови запаси се предлага 5% лихва, защото заангажират огромни
средства на народното стопанство и то в повечето случаи по причини, зависящи от самите предприятия и свързани с качеството на тяхната работа.
Що се отнася до просрочените заеми, почти във всички случаи те са резултат на съществени недостатъци в работата на предприятията и поради това установяването на значително по-висок лихвен процент по тях – 7 % – ще въздействува за отстраняване на недостатъците в предприятията и за укрепване на кредитната дисциплина.
3. Средствата по разплащателните сметки на предприятията в банките да не се олихвяват, с
изключение само на средствата на ТКЗС по текущите им сметки и по фондовете им. Тези средства ще се олихвяват вместо с 3% и 1.5%, съответно с 1.5 и 1%.
Свободните средства на предприятията по сметките им в банките са предназначени за обслужване на техните текущи разплащания. Разплащанията се извършват от банките безплатно. Поради това правилно е тези средства на предприятията да не се олихвяват. Във връзка с това правилно е да не се олихвяват и банковите заеми, отпускани на предприятията специално по разплащанията – заеми срещу платежни документи и за откриване на акредитиви.
Това предложение, наред с икономическата си обоснованост, ще доведе и до известно опростяване на банковата и счетоводната работа.
4. Да се премахнат също: комисионната от 3‰, събирана от Българска инвестиционна банка по операциите за финансиране на капиталните вложения и другите банкови такси. Това предложение е правилно, тъй като капиталните вложения се финансират с държавни средства съобразно
с народностопанския план и събирането на комисионна в случая не е обосновано. Премахването
на тая комисионна и други такси ще намали техническата работа.
Разискван беше и въпросът за възможността да се намали лихвеният процент по работни-
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ческите влогове от 4 на 3, какъвто е лихвеният процент по безсрочните влогове. Съображенията
са, че по същество и двата вида влогове са безсрочни и принадлежат на трудещите се, които могат
да разпореждат с тях при равни условия. При това лихвеният процент, който държавата плаща по
работническите влогове, е значително по-висок от лихвите, събирани от държавата по отпусканите кредити, включително и кредитите на населението за жилищно строителство, ремонт на жилища и пр. Поради това обаче, че лихвеният процент по работническите влогове засяга много трудещи се и като се има пред вид голямото значение на спестовността, целесъобразно е по този въпрос
проучванията да продължат.
Поради това, че новата тарифа ще даде сериозно отражение върху финансовите резултати
на предприятията, преценява се, че ще е правилно тя да влезе в сила от 1.I.1960 година.
Предлагам Политбюро да одобри приложените основни положения на новата лихвена тарифа.
16.VII.1959 г.
/п/ А. Югов
Размнож. в 20 екз.
31.VII.1959 г.
Вярно с оригинала: Н. Ненчев
ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 3979, л. 47–52. Оригинал. Машинопис.

№ 399
БЕЛЕЖКИ ОТ ОТДЕЛИТЕ „ПРОМИШЛЕН“, „ПЛАНОВО-ФИНАНСОВО-ТЪРГОВСКИ“,
„СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ“ И „СЕЛСКОСТОПАНСКИ“ НА ЦК
НА БКП ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛЕНА НА ПОЛИТБЮРО АНТОН ЮГОВ ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ЛИХВИТЕ
София, 10 август 1959 г.

БЕЛЕЖКИ
По новите положения в тарифите за лихвите, събирани и плащани от Българската народна
банка и Българската инвестиционна банка.
Планово-финансово-търговският отдел, Промишленият отдел, отдел Строителство, транспорт и съобщения и Селскостопанският отдел считат, че предложенията за усъвършенствуването
на тарифата за лихвите, събирани и плащани от Българската народна банка и Българската инвестиционна банка по принцип са правилни и ще допринесат за подобряване на дейността на предприятията и стопанствата.
В т. 3-та на проекто-решението се предлага средствата на ТКЗС по текущите им сметки и
фондове в Българската народна банка да се олихвяват с 1.5 %, а средствата по фондовете за капитални вложения (неделимия фонд) в Българската инвестиционна банка да се олихвяват с 1 %. Това предложение е нецелесъобразно, тъй като ще поощрява ТКЗС да не превеждат своевременно в
неделимия фонд средствата, което от своя страна ще създава затруднения във финансирането на
капиталните вложения в ТКЗС. Целесъобразно ще бъде средствата на ТКЗС, както по текущите
им сметки и фондове, така и по фондовете им за капитални вложения да се олихвяват с един и същи процент.
Правилно ще бъде да се запише като задължение на финансовите институти съвместно с
Държавната планова комисия и окръжните народни съвети да проведат мероприятия с цел да се
установят по-правилно нормативите от оборотните средства на отделните предприятия съобразно
конкретните условия на тяхната работа.
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София, 10.VIII.1959 година
, ЗАВ. ОТДЕЛ „ПРОМИШЛЕН“
на ЦК на БКП:
Нейков
/Мл. Стоянов/
ЗАВ. ОТДЕЛ „ПЛАНОВО-ФИНАНСОВО-ТЪРГОВСКИ“
на ЦК на БКП:
Ст. Цекова
, ЗАВ. ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ“
на ЦК на БКП:
[- - -]
/Р. Видински/
, ЗАВ. ОТДЕЛ „СЕЛСКОСТОПАНСКИ“
на ЦК на БКП:
[- - -]
/С. Бъчваров/
ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 3979, л. 45–46. Оригинал. Машинопис.

№ 400
ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ДИМИТЪР ПОПОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ТОДОР ЖИВКОВ С ПРЕДЛОЖЕН ТЕКСТ ЗА РЕШЕНИЕ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ ПО
РАБОТНИЧЕСКИТЕ ВЛОГОВЕ
София, 17 февруари 1964 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
КАБИНЕТ НА МИНИСТЪРА
Изх. № Х-894
17.II.1964 г.
София
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
другаря ТОДОР ЖИВКОВ
Т У К

ДОКЛАД
от Димитър Попов – Министър на финансите
Относно: намаляване на лихвения процент
по работническите влогове.
ДРУГАРЮ ЖИВКОВ,
В резултат на големите успехи в икономическото развитие на страната ни бързо се увеличиха съвкупният обществен продукт и националният доход. На тази основа се подобри и материалното благосъстояние на трудещите се. Това се вижда и от растежа на влоговете при Държавната спестовна каса. Към 30 юни 1964 г. общата сума на различните видове влогове достигна 1 милиард и 255 милиона лева, срещу 269 милиона лева в края на 1956 година.
Особено голямо развитие имат работническите влогове, общата сума на които се увеличи
от 58 милиона лева в края на 1956 г., на 645 милиона лева към 30 юни 1964 год. или увеличението е 11.1 пъти. За същото време сумата на безсрочните влогове се увеличи 2.9 пъти, като на 30
юни 1964 год. достигна 500 милиона лева срещу 173 милиона лева в края на 1956 година.
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Предимственото нарастване на работническите влогове се обяснява от една страна с големия обхват на трудещите се с редовни месечни вноски по списъчна форма: през 1963 год. обхватът на работниците и служителите достигна 79.54% от общия им брой. През последните няколко
години работническите влогове се разшириха и сред членовете на ТКЗС, като в края на 1963 год.
с редовни месечни вноски по списъци са обхванати 17.5% от общия им брой.
От друга страна, обаче се увеличиха много и извънредните вноски, които спестителите
правят направо с ДСК. През 1963 год. извънредните вноски, заедно със сумите, прехвърлени от
други влогови партиди, са съставлявали 55% от общата сума на постъпленията по работническите влогове.
Тенденцията на насочване спестяванията на населението към работническите влогове се
обяснява главно с по-високия лихвен процент, от 4%, който Държавната спестовна каса плаща по
работническите влогове. Този процент е равен на лихвения процент по срочните и детските влогове, които са значително по-устойчиви. По останалите видове влогове – безсрочни, премийни и условни – лихвеният процент е 3%. Поради разликата в лихвения процент голяма част от вложителите прехвърлят безсрочните си влогове към работническите.
В другите социалистически страни няма въведени работнически влогове. Лихвените проценти в СССР и ЧССР са за срочните влогове 3%, а за безсрочните – 2%; в ГДР – за срочните от
3.5% до 5% в зависимост от срока, а за безсрочните – 3%; в УНР – за срочните 5%, а за безсрочните 3%; в РНР – за срочните 6%, а за безсрочните 5%.
Високият лихвен процент по работническите влогове води началото си от 1948 год., когато се въведоха у нас тези влогове. Според тогавашните условия те се въведоха като срочни влогове за 10 или 5 години и се олихвяваха с 4% годишна лихва. На 5 февруари 1952 год. Българската
народна банка определи работническите влогове с десетгодишен срок да се олихвяват с 4.5% годишна лихва, а за влоговете с петгодишен срок се запази 4%. С постановление на Министерския
съвет № 1003 от 26 декември 1952 год. отново се въведе 4% годишна лихва по работническите
влогове, независимо дали са открити за 10 или 5 години. Този лихвен процент е запазен и до сега.
Съгласно условията, допускаше се предсрочно теглене на набрани суми от редовни месечни вноски по работническите влогове само в ограничени, строго определени случаи, а именно: за
обзавеждане, при женитба или раждане на дете до 50%, при безработица, продължително боледуване, смъртен случай в семейството, снабдяване със собствено жилище, щети от лично или обществено бедствие – до 80% и при смърт на титуляра – 100%. Нуждите, които даваха основание за
предсрочно теглене на набраните вноски, трябваше да се удостоверяват с писмени документи.
С инструкция от 23.IХ.1953 год. Държавната спестовна каса разреши на титулярите по работнически влогове да теглят суми до набрания авоар всякога, когато пожелаят. Фактически от тогава работническите влогове се превърнаха в безсрочни, без да се намали лихвеният им процент.
Това стана причина голяма част от трудещите се да прехвърлят безсрочните си влогове по сметките на работническите си влогове, поради което относителният дял на работническите влогове се
увеличи значително: докато в края на 1959 год. работническите влогове съставляваха 33.9% от общата сума на влоговете, на 30 юни 1964 год. този процент се увеличи на 51.4%.
Системата на влогонабиране чрез работнически влогове е утвърдена у нас напълно. Режимът на теглене суми от тези влогове е еднакъв с режима на теглене суми от безсрочните влогове.
Следователно не съществува вече никакво основание работническите влогове да се олихвяват с
по-висок лихвен процент. Това налага да се намали лихвеният им процент от 4% на 3%. От това
ще се реализира икономия за една година около 6.5 милиона лева, изчислени по размера на работническите влогове към 30.VI.1964 година. От намалението на лихвения процент вложителите ще
загубят за една година по 1 лев на всеки 100 лева влог. Средният размер на един работнически
влог е 170 лева, от което следва, че средно един вложител ще губи годишно по 1.70 лева.
За намаляване на лихвения процент по работническите влогове има решение на Политбюро на ЦК на БКП (протокол № 151 от 18.VI.1964 г.).
Във връзка с изложеното предлагам Министерският съвет да одобри следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Намалява се, считано от 1 януари 1965 година, лихвеният процент по работническите вло-
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гове от 4% на 3%.
Изпълнението на настоящото решение се възлага на Министъра на финансите.
Да не се публикува.*
София,

1964 година
МИНИСТЪР: Д. Попов

АХ/ВИ.
ЦДА, ф. 136, оп. 38, а.е. 381, л. 5–8. Копие. Машинопис.
* Предложеният текст е влязъл с незначителни изменения в Решение № 399 на Министерския съвет
от 26 септември 1964 г.

№ 401
ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕРАБОТВАНЕ НА ВНЕСЕНИЯ ЗА
РАЗГЛЕЖДАНЕ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРОЕКТ НА НОВА ТАРИФА ЗА ЛИХВИТЕ И
ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ БНБ, ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА И ДЪРЖАВНИЯ
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ, С ПРИЛОЖЕНИ СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕЖКИ ОТ
ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
София, 17 май 1967 г.

ПРОТОКОЛ № 19
Заседание на 17 май 1967 година
Заседават: Кръстю ДАНОВ, проф. Лазар РАЛЧЕВ, проф. Тотьо ТОТЕВ, Георги ДИМОВ,
Иван ПАЛИЙСКИ, Гаро АРАМОВ, Делчо САПУНДЖИЕВ, Драган ИЛИЕВ, Кръстьо БАКАЛОВ, Александър ВЕЛКОВ
Отсъствуват: Кирил НЕСТОРОВ, Нешо ЦАРЕВСКИ, инж. Владимир ВЕРИХ
Присъствуват: А. Хараланов от МФ, Марков от ДЗИ, Каранджулов от МФ, Киров от ДСК,
д-р К. Попов, д-р Л. Дончев, Ст. Йончев, Вл. Доцев, Кр. Попов, Р. Райков, К. Копчев
Заседанието се откри в 15,30 часа

Дневен ред:
1. Разглеждане проекта на нова тарифа за лихвите и таксите, които събират БНБ, ДСК и
ДЗИ по операциите си. Докладва комисията.
[...]
По точка 1. Управителният съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
Възлага на комисията по изработването на нова тарифа за лихвите и таксите, които събират БНБ, ДСК и ДЗИ по операциите си, под ръководството на зам.-председателя др. проф. Т. Тотев, в срок от 10 дни да преработи проекта на нова лихвена тарифа, като вземе пред вид направените изказвания и предложения на заседанието с оглед до края на м. май да бъде разгледана наново в Управителния съвет на банката.
[...]
София, 17 май 1967 г.
за ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Кр. Данов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Л. Момекова
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СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕЖКИ
от заседанието на Управителния съвет на 17 май 1967 година
др. проф. Т. ТОТЕВ: .... Същото се отнася за заемите, които нашата страна дава на слаборазвиващите се страни. Не е в интерес на тези стопански министерства и на М[инистерст]вото на
финансите те да се занимават с плащанията на лихвата и да получаваме салдото безлихвено при
нас.
Вземете данните за лихвите на международния лихвен пазар. Не се касае само за капиталистическия пазар. Касае се и за нашия пазар. През 1966 г. имахме една тенденция на сериозно завишаване на лихвения процент. От началото на тази година ние имаме едно въздържане. Вече има
симптоми на известно спадане, което се обяснява с някои мероприятия, които вземат някои от големите капиталистически страни, които са малко или много по моему изкуствени.
Лихвите, които ние получаваме и които даваме по разчети за миналата година, са следните:
1,21 – плащания
2,15 – вземания. Само с 0,15% се отразяват просрочените заеми и заемите с повишен лихвен процент. Тези просрочени заеми и с повишен лихвен процент (макар че през 1966 г. имаме
рязко повишаване на просрочените заеми) оказват крайно малко влияние на крайния резултат.
Ние не можем да се откажем от въздействуващата роля на лихвата, даже трябва да отчетем,
че е крайно недостатъчна.
За изненада в съветския печат пишат така: „Ние трябва да се поучим по отношение на въздействуващата роля на лихвата от някои наши братски социалистически страни“.
Тези са моите съображения да си представям, че ние бихме могли да направим опит за увеличение на основния лихвен процент при положение, че запазваме лихвата на влоговете. При създадените изменения в лихвените ресурси на нашия кредитен план и при очертаващите се изменения в следващите години ние ще паднем по някои първоначални разчети далеч под основната рентабилност, която е за цялата икономика и която някои смятат, че трябва да бъде за банката. Ако
ние изходим от средната рентабилност, ние отиваме към рискове да слезем далеч под тази средна
рентабилност даже и при тези ограничени размери на нашите собствени средства.
Не трябва да се изпуска и този бърз ръст на влоговете, но при този бърз ръст на влоговете
и реализацията, която бихме получили от стопанските министерства и комитети, може би ще бъдем принудени да запазим 2% като основа и оттук да се определи максималният лихвен процент на
8%. При това положение ние трябва да отидем на намаление на лихвения процент на влоговете.
Трябва да решим следните въпроси: ако основният лихвен процент остане 2%, трябва да
останем и на максималния – 8%. Ако минем на 3% основен лихвен процент, трябва да минем и
към 10% – максимален лихвен процент;
– дали можем и трябва да минем на различни лихвени проценти за различните отрасли, тъй
като някои другари поставят въпроса за различна рентабилност от различните отрасли;
– дали трябва да връщаме лихви при подобрено положение;
– дали трябва да одобряваме привилегирована лихва, даже с известен процент под основния процент за добре работещите предприятия;
– трябва ли да предоставим право на банковите директори да правят преценка, което ще бъде с известна доза субективност.
др. Кр. ПОПОВ, директор: Да се запази 2% и да намалим на ДСК.
др. Ал. ВЕЛКОВ, директор: Аз съм за 2 и 8. Не трябва ли да диференцираме за известни
отрасли? др. Ралчев каза, че било много трудно. В хлебната промишленост рентабилността е такава, че не могат да си платят заплатите, а „Фармахим“ може да плати много по-голям лихвен процент. Обосновката на лихвената тарифа става само от гледище на рентабилитета на лихвения процент на банката, а икономическа обосновка от лихвения процент за народното стопанство няма.
Обосновката се отнася само до рентабилитета на лихвения процент на банката.
Поддържам първия вариант.
др. проф. Л. РАЛЧЕВ, зам.-председател: Аз поддържам становището да запазим основния
лихвен процент 2% и максималния – 8%.
Съображенията ми са тези, че ние за сега не можем да се мотивираме за едно повишаване
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на лихвения процент и не можем да бъдем много убедени, че тези наши аргументи ще бъдат приети.
В съчетание с новата система този процент не е 2%, а е 7%. Като вземем пред вид това обстоятелство (в Съветския съюз са на нивото на данъка) – при нас се включва и лихвения процент –
винаги лихвеният процент ще бъде 2% плюс данъка върху производствените фондове. Това е един
от аргументите да се запази основният лихвен процент.
Най-големите трудности ще срещнем при определяне на лихвения процент върху ресурсите.
Ние разработваме лихвена тарифа. Ние сме принудени да се спрем на въпроса за лихвения
процент на влоговете. Целият остатък по влоговете ще влезе в нашия баланс. Само 3% представляват 60 млн. лв. Трябва банката да стане кредитиращо предприятие на държавния бюджет. Трябва да отидем смело към намаляване на лихвения процент. По приблизителния разчет на данните,
които е предложил др. Тотев, аз считам, че ние трябва да отидем:
на спестявания (работнически влогове) – 2%, до 5 години –3%, над 5 години – 4%.
Всички разчетни и фондови сметки в ДСК и БНБ безлихвени. На тази база получаваме едно уравняване рентабилитета на банката. Около 25-30 млн. лева се очертава печалба на банката.
Тук можем да намерим едно обективно обясняване в изменение на лихвените проценти, специално върху източниците. Това значи да ликвидираме това положение да олихвяваме свободните
средства на предприятията с 1,5%. Реакция ще има, но искам да изтъкна едно съображение, което
изтъкна др. Гриша Филипов: „Аз не мога да намеря достатъчно основание да олихвяваме свободните средства на предприятията с 1,5%. Ние можем да олихвяваме временно свободните средства
на предприятията и които могат да бъдат предоставени на банката като временни ресурси“.
Търсейки преди всичко решение на проблема на лихвения процент на ресурсите, ние можем да запазим тази скала на лихвените проценти и да дадем един рентабилитетен баланс на банката. Само средствата на ДСК – 495 млн. лв. – те дават 18 млн. лв.
др. Драган ИЛИЕВ, председател на ДСК: Така се получава, че аз се явявам като представител на 8 млн. трудещи се в нашата страна. От тази гледна точка има неправилно съотношение
между източниците и пласментите. 3,5% имаме и 2%. Ако погледнем по разчета на банката, има
1% разлика между източниците и пласмента.
Смятам, че момента не е подходящ да се направи намаление на лихвения процент на влоговете.
др. Кр. ДАНОВ, първи зам.-председател: Имате ли възражение за корекция на процента,
който плаща банката?
др. Г. ДИМОВ, зам.-председател: Аз считам, че сегашната лихвена тарифа е някакво недоразумение – банковата система да събира 2%, а да плаща 3% фактически. Това е аномалия. Аз
считам, че когато ние пристъпваме към една съвършено нова лихвена тарифа, която трябва да отрази това, което е сега в нашата икономика, ние трябва да излезем от това. Ако ние не излезем от
това, по-добре е да не се захващаме с внасяне на нова лихвена тарифа. Ние имаме изменения, които решиха някои въпроси временно.
По принцип аз считам, че когато ние решаваме въпроса за нормалния лихвен процент, който банката събира от предприятията, трябва да изхождаме от тези две положения, които др. Тотев
изтъкна:
първо, дейността на банката да е рентабилна, като имам пред вид структурното изменение
на ресурсите, което от година на година ще се влошава, лихвената тарифа се готви за 7-8 години.
Очевидно трябва да имаме пред вид, че банката не може да остане на дотации от бюджета.
Много важен също така е другият аргумент – лихвата като икономически лост за въздействие върху предприятията. От досегашните наблюдения, които ние имаме, се оказва (това трябва
да признаем), че 2% не са достатъчно мощно средство на банката, за да въздействува върху предприятията и при старата система, и при новата система. Това потвърди практиката – предприятията са готови да се презапасяват със суровини и материали, да задържат стоково-материални ценности и да плащат лихва, тъй като за тях е по-изгодно да плащат лихва, отколкото да носят рискове от лошото снабдяване на Материално-техническото снабдяване.
Работата е там, че голямата част от заемите са с 2%. Ние би трябвало да изхождаме и от това съображение.
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Ако изходим от тези положения, трябва да отидем на едно увеличение на лихвения процент, обаче този въпрос на този етап много трудно ще го решим. Защо? Затова, защото едно увеличение на основния лихвен процент е свързано с нашето ценообразуване. До 1 юли следваше този въпрос да се реши. Този въпрос се разработва и едно повишаване на лихвения процент ще се
отрази на нашето цяло ценообразуване.
Аз съм наклонен, макар че съм убеден, че 2% е аномалия, да приема това, което др. Ралчев
предлага. По-нататък аз считам, че ние смело трябва да отидем на въпроса за намаление на лихвения процент по спестовните влогове. Ако ние това не направим, по-добре да се откажем от сега да
внасяме нова тарифа. Ние не можем да внасяме една нова лихвена тарифа така прибързано. Съображенията на др. Илиев трябва да се имат пред вид, но в никакъв случай ние не можем да стъпим
на тях.
др. Антон ХАРАЛАНОВ, началник отдел при М-во на финансите: Напълно са правилни тия
съображения, които изказа др. проф. Тотев за външните заеми, които служат като ресурс, и за които лихвата се плаща не от банката и затова средният лихвен процент на банковите ресурси е твърде
нисък и ние нямаме представа за действителния среден лихвен процент на банковите ресурси.
Вторият въпрос, на който др. проф. Тотев се спря, това е другите изменения на ресурсите
на банката, които безусловно ще настъпят.
Когато ние разработвахме основните положения по новата тарифа, ние се съобразихме с
тези неща и ги предложихме за обсъждане.
Тук се поставиха някои въпроси, които ние също вземахме под внимание. Например въпросът за данъка, че освен лихвения процент, който предприятията, работещи по новата система,
плащат, плащат и данък. Данъкът е трансформираната печалба, която беше на равнище 7%, а сега
2% остава в предприятията.
Вторият въпрос, на който се спря др. Димов, въпросът за ценообразуването – ние се допитахме до другарите, които работят по измененията, които се предвиждат и другарите ни казаха:
„Ние отиваме на международни цени. Нищо не е свързано със себестойността. Пълна свобода
имате да определяте ниво на лихвения процент, независимо от това каква е себестойността“.
Друг момент, на който искам да се спра – обстоятелството, което имахме пред вид, когато
създавахме жалоните на новата лихвена тарифа – ние не изхождаме, че лихвата това е цена на кредита у нас. До известна степен ние отчетохме, че лихвата, действуваща като преразпределящ фактор, не е същественото, които ние считаме, че трябва да се вземе под внимание – ролята на лихвения процент като фактор, който да оказва въздействие върху предприятията. На този въпрос се
спря и др. Димов. Това имахме пред вид: върху предприятията да тежи такава лихва, която да играе такава решаваща роля, когато трябва да решават дали да вземат заем от банката или да увеличават собствените оборотни средства.
Действително у нас има такава тарифа, която не отговаря на едно правилно изграждане
банкова политика у нас затова, защото в цялост в народното стопанство като се погледне действително ние плащаме на населението голяма лихва и ние искахме с тази тарифа да се решат някои
въпроси, понеже счетохме, че сега е моментът за решаването на тези въпроси.
др. Д. САПУНДЖИЕВ, зам.-председател: Лихвата е елемент на калкулацията и като такъв,
ако лихвата се измени, ще трябва да окаже влияние на калкулацията.
Естествено ние трябва да се движим към международните цени. Как ще се ориентираме
към единни държавни цени, като тези цени са постоянно подвижни. Те са нестабилни. Следователно ние, без да искаме, ще излезем от една калкулация.
др. Ив. ПАЛИЙСКИ, зам.-министър на финансите: Въпросът за тарифата е много сложен.
Ние трябва да разглеждаме тарифата в два аспекта. Първо, като икономически лост за въздействие
на предприятията за изпълнението на своите производствени планове, за по-висока рентабилност
и същевременно за ускоряване обръщаемостта на оборотните средства и редица още моменти могат да бъдат изброени и второ положение – не можем да не поставим въпроса каква ще бъде и рентабилността на банката. Не може нашата банка да бъде поставена на дотация. Банката трябва да
бъде рентабилна. Процентите могат да не бъдат високи, при всички случаи банката трябва да има
известен марш да покрива своята режия и в резултат да има и печалба.
У нас от редица години съществува един такъв анахронизъм, че лихвеният процент на зае-
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мите е по-малък, отколкото този по ресурсите, които се ползуват. Източниците са с по-голям процент, а пласментът – с по-нисък лихвен процент. Ние трябва именно по тези основни въпроси да
вземем отношение. Какъв трябва да бъде лихвеният процент на влоговете? Др. Ралчев и Димов
поставиха единия въпрос да не решаваме сега, да не решим (въпреки че теоретически се обосноваха) за 3%, а да остане на 2%. Този въпрос също го обсъждахме. Имаме данък върху производствените фондове. Той е 5%. Тук имаме само трансформиране на печалбата. Не е нов момент. Досега е било печалба. Сега тази част от печалбата я трансформираме като данък върху производствените фондове. Лихвата е 2 + 5 = 7. Но не е така, имаме само част от печалбата трансформирана.
Този въпрос не е ясен. Трябва да бъде изяснен.
Вторият въпрос е за ДСК – какъв да бъде лихвеният процент. Ние фактически не правим
тарифа на БНБ. Ако ние можем смело да преминем към тези мероприятия, ние трябва да решим и
двата въпроса – да увеличим лихвения процент на заемите от 2 на 3 и икономическото въздействие на лихвата ще се увеличи. Изпъкват обаче още 1-2 въпроса, които трябва да изясним. Да излезем пред партията и правителството – такива са проблемите.
Трябва да разгледаме и въпроса за заемите към чужбина, дали трябва бюджетът да ги плаща или съответните външнотърговски предприятия. Този проблем също трябва да го поставим и
да го разгледаме.
Втори въпрос, който не е взет под внимание в общото обсъждане и не е ли правилно да го
обсъдим (то е идея на М-во на финансите) – взаимоотношенията да бъдат между ДСК и БНБ, а не
между бюджета и ДСК. Дългът, който има М-во на финансите, към ДСК да бъде изплатен в съответния размер, какъвто е по сметката. Тогава банкерски ще можем в нашата кредитна система да
поставим всички проблеми. Тогава да видим какво е плащането към чужбина.
Аз смятам да разгледаме този въпрос в такъв аспект – да се премине към 2% и към намаление на лихвения процент на ДСК. Да се види и да се разработи и друг вариант и към 3% на пласмента и съответно отражение на ДСК. При разработването на двата варианта аз считам, че ще можем да вземем окончателно решение.
Да възложим още един път на комисията да разгледа цялостно тези проблеми и тогава ще вземем цялостно решение. Ние да изложим и някои от тези смели мероприятия. Въпросът за влоговете
е политически въпрос. Ако искаме смело да поставим въпроса, трябва цялостно да се постави.
др. Д. САПУНДЖИЕВ: Възприета е една форма на олихвяване, без оглед на отраслите.
др. Кр. ДАНОВ: Проблемите, които възникват около тарифата, са много сложни, още повече, че след реорганизацията на банковата система, създаването на БНБ с тази крупна дейност,
където един от основните мотиви беше да се засили въздействието на банката върху работата на
предприятията и стопанските организации, ние трябва много трезво да отчетем тази страна за ролята на лихвената тарифа. Когато се даде записът в 65-о постановление, тези другари, които работихме (Палийски, Тотев, Ралчев, Сапунджиев) знаехме, че замисълът беше да се направи една
стройна цялостна тарифа, която да обхване всички проблеми и да сме на ясно за взаимоотношенията, които се създават на БНБ, ДСК, ДЗИ и бюджета с населението и от друга страна – между съответните институти. Тук възникват много въпроси. Аз моля комисията, която е натоварена, да
вземе под внимание това, което др. Тотев и другите другари изложиха.
Първият въпрос, който повдигна др. Димов и доразви др. Палийски – трябва да създадем
действително една цялостна стройна тарифа.
Началото и края на нашата лихвена политика не сме прокарали в нашата тарифа, която съществува. Това е първият въпрос, който възниква. Тук не е въпрос до проста комбинация между
лихвите на пласмента и лихвите на източниците. Трябва да създадем основна лихвена политика.
Вторият въпрос, който изниква, това са взаимоотношенията на тази основа, които възникват между БНБ, ДСК, ДЗИ и бюджета. Аз си позволявам да отида по-нататък от това, което казахте вие. Ние, когато разглеждаме лихвата, в интерес на М-вото на финансите е, в интерес на цялата банкова система да разграничим средствата, да сме наясно за взаимоотношенията, които съществуват. Дошло е време да се разграничат добре сметките и да се види за какво става дума.
Въпросът, който трябва да се реши с тая лихвена тарифа, е да се окаже, че лихвената тарифа икономически въздействува (това, което целим ние) върху предприятията. И тук веднага възниква въпросът – на какъв процент да отидем. Трудно можем да оспорим 2-та %, трудно можем да
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оборим 3-те %. Аз съм склонен на едно такова разбиране, че ако вземем ролята на лихвата за въздействие върху икономиката на предприятията и излезем от тези 2%, ние трябва да се съгласим с
другарите, които поставят въпроса за увеличение на тази тарифа за въздействие. Обаче веднага
възниква въпросът – ще стане ли това, ще се приеме ли?
Мене ми се струва, ако не възрази Управителният съвет, да разработим нашия вариант, поради тези съображения, на база на 2%, макар че има място и за 3%. Ако искате, да го оставим като дискусионен.
Ако смятате за нужно, да отидем на вашето предложение да се направят два варианта –
един с 2 и един с 3%, да обвържем пласментите и източниците на нова основа, което се говори? И
по линия на ДСК до бюджета всичко това да се обвърже.
Що се касае до максималния процент, мене ми се струва, че трябва да вземем решение. Не
бива да отиваме на повече от 8%, защото 8 и 5 са 13 фактически. Мене ми се струва, че няма да
бъде правилно да отидем на повече. По този въпрос да вземем отношение.
др. Г. ДИМОВ: Аз съм съгласен.
др. Ив. ПАЛИЙСКИ: 8% решаваме.
др. Кр. ДАНОВ: Основната маса на средствата, които постъпват в банката, не са от повишения лихвен процент, а са от лихвения процент от основните заеми. Не можем тук да прокарваме никакви свои съображения, че това ще се отрази върху рентабилността на банката. Този въпрос съществува само от гледна точка на въздействие – санкциониращ лихвен процент. Затова моля 8% да приемем.
По-нататък, другарю Палийски, когато направихте бележката, че не сме се събрали да разгледаме само лихвената тарифа на ДСК, никой няма такова разбиране. Това е един момент, който
трябва да свържем с всички останали моменти, които трябва да разгледаме.
Какво можем и смятаме, че трябва да реши по принцип Управителният съвет?
Правилно ще бъде на тази основа да се прегледа цялостно тарифата, да се разграничат
средствата, да се обхванат всички моменти, да дадем указания на комисията да преработи така
лихвения процент, че да отиде на предложение за намаление на лихвата по влоговете и оттам за
намаление на лихвата, която са плаща по сметките на ДСК. Тук изниква един голям въпрос, това
е въпросът за рентабилността, взета на тази основа в цяло – процентът, който се получава от източниците и процентът, който даваме на пласмента – този сигнал при сегашните условия не е търпим. Ние трябва да изходим оттук да дадем указания на комисията.
По-нататък аз смятам, че ние, когато разсъждаваме по този въпрос, трябва да имаме също
пред вид не само рентабилността на банката, а как лихвената тарифа и лихвеният процент ще окаже въздействие върху работата на предприятията, върху рентабилността на тези предприятия. Това е един също така голям въпрос, който не трябва да отминем.
Когато тарифата бъде внесена, тя ще бъде съгласувана с всички министерства и ведомства.
Ще гледат този въпрос под лупа, защото при новата система това е жизнен въпрос.
За да стигнем до тия разработки, ние трябва, другарю Палийски, както казвате, да внесем
яснота от една страна между онова, което създава взаимоотношенията между бюджета и касата, да
видим там какво се получава. Този въпрос да се види, точно за каква сума става дума и ако минем
на тази основа да преработим тарифата, какво ще се получи.
Второ, сметката на М-вото на финансите тук – по същия начин. Ще минем по-нататък да го
свържем за външния кредит. Трябва да се постави, да се види. Дългът на държавата също трябва
да се види.
Имаше в постановлението за техническия прогрес един текст, където беше казано, че БНБ
трябва да раздава стимулиращи кредити при разрешаването на заемите по техническия прогрес.
Не сме обхванали също този въпрос.
др. Ив. ПАЛИЙСКИ: Ако отидем на 3%, може това да стане.
др. Кр. ДАНОВ: Може да отидем на по-малък процент.
В крайна сметка всичките тези въпроси, които се повдигнаха, са много важни и интересни,
и това са въпросите, които трябва да решим. Друг е въпросът по-нататък ние можем да кажем по
тия лихвени проценти, които са дадени – заемите за оборотни средства с такъв процент ли трябва
да бъдат.
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др. Кр. ПОПОВ: Това е вторичен въпрос.
др. Кр. ДАНОВ: Лошото е там, другарю Сапунджиев, че в основните положения банката
ще има работа само с инвеститора. Банката ще раздава на строителните организации заеми за оборотни нужди, а няма да раздава заеми за капитални вложения.
Другарите от комисията чувствуват ли необходимост да им се попълнят знанията за лихвените тарифи в другите страни?
Комисията, под ръководството на другаря проф. Тотев, в срок от 10 дни (27 май) да вземе
под внимание тия указания, изказвания и съображения, които се изказаха и след това да направим
втора среща, до края на месеца да се обсъди новия проект.
др. Г. ДИМОВ: Не трябва да се заемаме с наименованието на заемите, а по икономическата същност на заема. Сега изхождаме от сегашните видове заеми. Още тази година отиваме на изменение на заемите. Трябва да имаме възможност да маневрираме при разработката на нашите инструкции – да закриваме някои заеми. Да не се обвързваме с наименованието на заемите, а да изхождаме от икономическата същност на заемите.
София, 17 май 1967 г.
ЛЦ
ЦДА, ф. 132, оп. 29, а.е. 1, л. 639–650. Оригинал. Машинопис.

№ 402
ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ КИРИЛ ЗАРЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИЯ
БАНКОВ СЪВЕТ ДИМИТЪР ПОПОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ПРОЕКТА НА
НОВА ТАРИФА ЗА ЛИХВИТЕ*
София, 7 март 1970 г.
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИЯ БАНКОВ СЪВЕТ
др. ДИМИТЪР ПОПОВ
Т У К

ДОКЛАД
от КИРИЛ ЗАРЕВ, Председател на Българската народна банка
ОТНОСНО: проект на нова лихвена тарифа за банките.
Другарю Председател,
В изпълнение на точка 13 от постановление № 8 на Министерския съвет от 4 март 1969 г.,
представяме проект за усъвършенствуване на лихвената тарифа. При съставяне на проекта се ръководехме от решенията на Юлския пленум на ЦК на БКП от 1968 г. и Септемврийския пленум от
1969 г. за засилване ролята на лихвата като икономически лост в народното стопанство.
В съответствие с това в проекта за лихвената тарифа са залегнали следните нови положения:
В сегашната лихвена тари[ф]а, утвърдена от Министерския съвет с постановление № 49 от
1967 г. са определени различни лихвени проценти по заемите за оборотни средства във връзка с
изпълнение на стопанските задачи на предприятията, диференциацията на които е установена
главно съобразно различната рентабилност на предприятията от отделните отрасли на народното
стопанство. По заемите на предприятията от преработващата промишленост, транспорта и строителството лихвеният процент е 5%, на предприятията за материално-техническо снабдяване и за
изкупуване на селскостопански произведения – 2%, на предприятията за вътрешната и външната
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търговия – 3% и на предприятията от селското стопанство и на предприятията от добивната промишленост и металургията 4%.
Диференциацията на лихвените проценти по заемите за допълване норматива се установява занапред съобразно диференцираното по отрасли дялово участие на банковия кредит в норматива на оборотните средства на предприятията. По заемите за наднормативни запаси, свързани
със стопанските задачи на предприятията, се определя по-висок лихвен процент – 5% и се ограничава срока за тяхното ползване до 3 месеца с цел да се въздействува по-ефикасно чрез лихвата за
намаляване размерите на тези запаси и да се ускорява обръщаемостта на оборотните средства.
При това положение по отделните видове заеми на предприятията се определят следните диференцирани лихвени проценти:
а) По заемите за допълване норматива на оборотните средства: на предприятията за материално-техническо снабдяване – 2%, на предприятията от вътрешната и външната търговия – 3%
и на предприятията от всички останали отрасли – 4%;
б) по заемите за изкупуване на селскостопански произвелия на търговските предприятия,
по заемите за сезонни разходи на всички предприятия, както и по заемите за производствени нужди на предприятията от селското и горското стопанство – 3%;
в) по заемите за изкупуване на селскостопански произвелия на предприятията от преработващата промишленост – 4% и
г) по заемите за наднормативни запаси във връзка със стопанските задачи на предприятията от всички отрасли за срок до 3 месеца – 5%.
При новите лихвени проценти ще се получи намаление на средния лихвен процент на банковите заеми, свързани със задачите на предприятията от всички отрасли от 3,76% на 3,30%.
По заемите за покриване нуждите от оборотни средства за запаси от стоково-материални
ценности, образувани поради недостатъци в стопанската дейност на предприятия да се прилагат и
занапред повишени диференцирани лихвени проценти от 5,5% до 8%, съобразно срока за издължаването им, за да се стимулират предприятията за навременното отстраняване на недостатъците
в работата и ликвидиране на тези запаси. Лихвеният процент по заемите със срок за издължаване
до 3 месеца се определя с половин пункт по-ниско в сравнение с досегашния процент, за да се насърчава ползуването на по-краткосрочни заеми.
По заемите за непопълнени своевременно собствени оборотни средства на всички предприятия да се прилага досегашния повишен лихвен процент – 7% и по заемите за заплати – 8%, за да
се въздействува чрез лихвата за по-бързото отстраняване на допусканите слабости и недостатъци
в работата на предприятията и издължаване на банковите кредити.
По заемите по специални решения да се прилагат както досега диференцирани лихвени
проценти, като размерите им се определят в границите от 2% до 8%. Конкретните проценти да се
определят от Управителният съвет на БНБ, който разрешава кредита в зависимост от характера на
кредитуемия обект и срок за издължаване на заема.
На предприятията и горестоящите им организации ще се отпускат и занапред заеми срещу
бъдещи постъпления по фондовете им, съгласно нормативните документи, с които се определя
реда за тяхното отпускане.
В сега действуващата тарифа няма предвиден лихвен процент за тези видове заеми. Предлагаме и за тях да се определят диференцирани лихвени проценти от 5,5% до 8%, според срока за
издължаване на заемите, за да се въздействува върху предприятията да ползуват тези заеми при
крайна нужда и за къси срокове и да се стремят да набират предварително необходимите им средства по фондовете. За предприятията от селското и горското стопанство да се определи привилегирован лихвен процент 2% по заемите срещу бъдещи постъпления по фонд Р[азширяване и]
Т[ехническо] У[съвършенстване] за осъществяване на капитални вложения. Тези заеми да се погасяват до края на календарната година.
Средният лихвен процент по всички заеми за оборотни средства, без просрочените заеми,
на предприятията от всички отрасли при новите лихвени проценти ще се намали от 3,93% на
3,44%.
При сегашната лихвена тарифа кредитите за капитални вложения се олихвяват по диференцирани лихвени проценти според срока на издължаването им – при срок до 3 години – 4%, до 5 години – 4,5% и над 5 години – 5%, като за предприятията от селското стопанство този лихвен про-
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цент е 2%, а за предприятията от рудодобива и металургията – 4%, независимо от срока за издължаването на заемите.
Необходимо е и занапред да се запази диференциацията на лихвените проценти според срока за издължаване на заемите, но с оглед да се насърчават предприятията от всички отрасли на народното стопанство да внедряват предимно високоефективни капитални вложения, лихвените проценти да се снижат, като за предприятията от всички отрасли се установяват следните проценти:
при срок за издължаване на заемите до 2 години – 2%, до 5 години – 2,5%, до 7 години – 3% и до
10 години – 4%.
Заемите за капитални вложения на предприятията от селското стопанство, отпускани срещу
предоставени средства от бюджета на държавата, да се олихвяват и занапред с 2% при максимален
срок за издължаване на заемите 10 години. С това ще се продължи подпомагането на стопанствата за изграждането на селскостопанските сгради и съоръжения.
В точка 12 на лихвената тарифа е предвидено по заемите за увеличена в процеса на изпълнението сметна стойност на обектите да се начислява повишена с 1% лихва над основния лихвен
процент.
Тази точка следва да отпадне, понеже банките няма да отпускат заеми за увеличена сметна
стойност на обектите.
По надвзети суми за капитални вложения от изпълнителите е предвидено, съгласно точка
13 на лихвената тарифа, да се събира с 1% повече лихва от основния лихвен процент по заема.
С оглед да се ограничи до минимум използуването на повече средства за капитални вложения от определените в документациите, трябва върху надвзетите суми да се начислява най-високата наказателна лихва 10%.
По заемите за незавършено строителство и проектиране на строителните и проектантските
организации в нормативния срок за завършване на обектите и проектите да се събира 2% лихва,
тъй като предвиждаме тези заеми да покриват изцяло обема на извършеното строителство и проектиране на организациите.
По сегашната лихвена тарифа при незавършване на строителните обекти в определените
срокове по заемите на инвеститорите банките начисляват лихви с повишен лихвен процент с 1, 1,5
или 2 пункта над основния лихвен процент в зависимост от закъснението – 3, 6 и над 6 месеца. Когато вината за незавършването на обектите в срок е на изпълнителя, той заплаща лихвата на инвеститора, като при нужда спорът се разрешава от Държавния арбитраж.
За да се въздействува по-ефикасно чрез лихвата за срочното завършване на строителството и проектирането на обектите и проектите, целесъобразно ще бъде занапред тези заеми да се отпускат най-много за срок до 3 месеца и с 5% лихва.
На основание новия правилник за капитално строителство при незавършване на обектите и
проектите в установените срокове, банките следва да начисляват лихва с повишения лихвен процент върху ползуваните заеми както от строителните и проектантските организации за периода на
закъснението, така също и по заемите на инвеститорите за недоставените в срок машини, съоръжения и други. Банките събират тази лихва от предприятията, които ползуват заемите.
При предложените лихвени проценти, средният лихвен процент по заемите за капитални
вложения ще се намали от 3,88% на 2,65. Общият среден лихвен процент по заемите за оборотни
средства и за капитални вложения, без просрочените заеми, се намалява от 3,91% на 3,17%.
По просрочените заеми за оборотни средства и за капитални вложения да се запази досегашния санкциониращ лихвен процент 10%. С този висок лихвен процент ще се въздействува поефикасно за навременното отстраняване на причините, които са довели до неиздължаването на заемите в срок или до тяхното необезпечение, а именно събиране на отклонените оборотни средства, ликвидиране на залежалите стоково-материални ценности и други.
Съгласно точки 2 и 10 на сегашната лихвена тарифа банките могат да отпускат на предприятията специални заеми за оборотни средства и за капитални вложения с поощрителен лихвен
процент – 4%, за производство на суровини, материали и стоки, които са в интерес на народното
стопанство, но не осигуряват достатъчно материална заинтересованост на предприятията или за
капитални вложения от национално значение, но без пълна изгода за предприятията. Предприятията не проявяват интерес към тези заеми, тъй като някои от тях при сегашните лихвени проценти
въобще не могат да ползуват поощрението, а за други предприятия – то е съвсем незначително.
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Освен това съгласно точка 2 на лихвената тарифа на предприятията за материално-техническо
снабдяване се отпускат заеми с привилегировани проценти от 0,5% до 2% за изкупени стоковоматериални ценности от предприятията и за отказани от предприятията-потребители стоки.
Намираме, че поощрителни лихвени проценти следва да се прилагат и занапред за предприятията от всички отрасли, като минималният им размер се определи на 1%. Тези лихвени проценти да се прилагат по решение на Управителния съвет на БНБ след преценка за рентабилността на
произведените стоково-материални ценности и ефективността на капиталните вложения. Поощрителните лихвени проценти могат да се прилагат и при ускоряване обръщаемостта на оборотните
средства и тяхното по-рационално използуване и при предсрочно завършване на обектите при капиталното строителство и други. Тези лихвени проценти следва да се прилагат и по заемите за
оборотни средства и за капитални вложения за развитие на битови услуги и комунални дейности,
като същевременно тези заеми могат да се отпускат за по-дълги срокове от нормативните. Поощрителните лихвени проценти да се прилагат и по заемите за капитални вложения на предприятията в районите на страната, където се провежда политика за ускоряване развитието на икономиката. Тези заеми могат да се отпускат и за удължени с до две години срокове.
С цел да се засили още повече интереса на предприятията и стопанските обединения към
влагане на свободните им средства в дългосрочни депозити в банките, уместно ще бъде досегашните лихвени проценти по тези депозити да се увеличат с половин пункт и да започнат от 2,5% и
достигнат до 4% съобразно срока на депозита.
За да се осигури по-пълното въздействие чрез лихвата, лихвите по просрочените заеми и
по заемите, свързани с недостатъци в работата за предприятията, не следва да се предвиждат в
плановете на предприятията.
Съгласно т. 18 на действуващата лихвена тарифа по фондовите сметки на предприятията
банките начисляват 1% лихва, когато средствата по фондовете се съхраняват в отделни сметки при
банките. Предприятията се стремят да държат средствата на фондовете в специалната заемна сметка, а не в отделни фондови сметки, за да получат по-голяма лихва. Това обаче довежда до смесване на оборотните и фондовите средства и създава затруднения, неточности и грешки при кредитирането и контрола.
С оглед да се постигне пълно разграничаване между оборотните и фондовите средства на
предприятията и да се осигури по-добър контрол, като средствата на фондовете се водят в отделни сметки, намираме, че по фондовите сметки на предприятията може да се начислява лихва по
процент с един пункт по-висок от досегашния, т.е. с 2%.
Съгласно букви „в“ и „д“ на точка 12, точка 42 и други от Наредбата за фондовете на стопанските организации, обединенията и другите горестоящи организации могат да отпускат временна финансова помощ на предприятията си. Преди издаването на тази наредба, Централният кооперативен съюз отпускаше заеми за оборотни средства на потребителните кооперации и окръжните кооперативни съюзи от фонд Регулиране оборотните средства на потребителните кооперации и съюзите с 2% лихва. Тези заеми се отпускаха на основание Правилника за този фонд, одобрен с 969-то постановление на Министерския съвет от 1952 година.
Съгласно т. 4 от Наредбата за взаимоотношенията между банките и стопанските организации, кредитирането извън банките е забранено. Това налага временната финансова помощ, определена по Наредбата за фондовете, да се дава безлихвено и в ограничени случаи, като не се допуска горестоящите организации да се превръщат в кредитни институти.
При приложението на новата лихвена тарифа, в която са предвидени редица по-ниски лихвени проценти по основните заеми на предприятията, приходите на банките от лихвите по заемите ще се намалят с около 16%, като намалението ще нараства през следващите години, тъй като ще
се увеличават размерите на банковите кредити. Освен това чистата печалба на банките ще се намалява занапред и поради увеличение на лихвите по банковите ресурси от Държавната спестовна
каса, които относително ще нарастват и по които банките заплащат 3,5% лихва.
С оглед да се осигури образуването на фондовете на отрасловите банки и да се увеличат
фондовете на БНБ, както е утвърдено с решение № 357 от 1969 година на Комитета за стопанска
координация, необходимо е да се намали съответно и процента на отчисленията от печалбата на
банките за бюджета от 60% на 50%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: проект за лихвена тарифа.
София, 27 март 1970 година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /К. Зарев/
ЦДА, ф. 132, оп. 31, а.е. 1, л. 154, 177–184. Оригинал. Машинопис.
* Докладът е приет от УС на БНБ с Протокол № 7 от 1 април 1970 г.

№ 403
НАРЕДБА НА БНБ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПООЩРИТЕЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ И
ЗА НАМАЛЯВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ, ОЛИХВЯВАНИ С
ПОВИШЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
София, 18 март 1971 г.

НАРЕДБА
за прилагане на поощрителен лихвен процент
и за намаляване и връщане на лихви по заеми,
олихвявани с повишен лихвен процент
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В съответствие с т. 14 [18] на Тарифата за лихвите, таксите и разноските, които БНБ,
ДСК и ДЗИ прилагат по операциите си Българската народна банка може да отпуска на стопанските организации заеми с поощрителен лихвен процент, но не по-нисък от 1%.
1.2. На основание на т. 15 [19] от тарифата, банките могат да намаляват и връщат част от
лихвите по заемите, олихвявани с повишен лихвен процент, когато стопанските организации и поделенията им отстраняват предсрочно причините за влошаване на дейността си и издължават заемите.
2. Отпускането на заемите с поощрителен лихвен процент, а също така и намаляването и
връщането на събраната лихва се извършва при спазване на разпорежданията на тази наредба и на
инструкциите на банките за кредитиране за оборотни средства и за кредитирани и финансиране на
капиталните вложения.
II. ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ С ПООЩРИТЕЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
3.1. Банките отпускат заеми с поощрителен лихвен процент само за капитални вложения:
а) на стопанските организации в райони на страната, където се провежда политика за поускорено развитие на икономиката им;
б) на стопанските организации за развитие на битовите услуги и комуналните дейности.
в) на стопанските организации за модернизация, развойни работи, усъвършенствуване и
автоматизация на действуващите основни фондове.
3.2. Банките кредитират стопанските организации и поделенията им с поощрителен лихвен
процент за допълнителни нужди от оборотни средства за наднормативни (а за търговските организации – надпланови) сезонни запаси от сезонни и модни стоки и за суровини и материали за тяхното производство, както и при преустановяване на едно производство и започване на друго за задоволяване нуждите на пазара от търсени стоки.
Отпускането, насрочването и издължаването на тези заеми се извършва по реда, определен
в инструкция № 1, а лихвеният процент се определя от Централното управление на банката.
4.1. Исканията за заеми по т. 3, буква „а“ се отправят както следва:
а) от държавните стопански обединения и стопанските организации без поделения, обслужвани от генералните дирекции – до съответната генерална дирекция.
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б) от държавните стопански обединения и стопанските организации без поделения, включително аграрно-промишлените комплекси, обслужвани от банковите клонове – до съответния банков клон.
4.2. В искането се посочва правителственото решения от което е видно, че обектът е включен в мероприятията, свързани с ускорено развитие на икономиката в района.
4.3. Когато заемите се договарят с банковия клон, той проучва искането и прави мотивирано предложение до дирекция „Капитални вложения“ при Централното управление на банката.
4.4 Когато поощрителният лихвен процент не е установен в съответния правителствен документ, неговият размер се определя от Централното управление на банката.
5.1. Заемите за капитални вложения на стопанските организации, извършващи комуналнобитови услуги, се отпускат с поощрителни лихвени проценти в зависимост от относителния дял на
извършваните услуги в общата им дейност, които се прилагат независимо от срока на издължаването им, както следва:
– от 20 до 50% услуги
- 3% лихва
– от 50 до 80% услуги
- 2.5% лихва
– над 80% услуги
- 2% лихва
– за стопанските организации и клоновете им, които са обособени само за услуги – 2%
лихва.
5.2. Относителният дял на извършваните комунално-битови услуги в общата дейност на
стопанските организации се установява по плана им за годината, през която се отпуска заема.
6. По заемите за капитални вложения на стопанските организации към Съюза на глухите,
Съюза на слепите и към ТПК на Инвалидите се прилага поощрителен лихвен процент 2%, независимо от сроковете за издължаването им.
7.1. По временните заеми за капитални вложения за предсрочно въведени в действие мощности с производствено предназначение през текущата година, в резултат на преизпълнение на годишните задачи по преходните за следващата година обекти и при невъзможност на инвеститорите да осигурят необходимите собствени средства през текущата година (т.43.2 [44.2] от Наредбата за взаимоотношенията на банките със стопанските организации) се събира 3% лихва.
7.2. По временните заеми за капитални вложения при предсрочно завършване на обекти с
производствено предназначение, предвидени за изплащане със собствени средства до края на текущата година, когато инвеститорите не са в състояние да осигурят необходимите собствени средства (т.43.3 [47.3] от Наредбата за взаимоотношенията на банките със стопанските организации)
се събира 3% лихва.
III. НАМАЛЯВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА СЪБРАНАТА ПОВИШЕНА ЛИХВА
8.1. Намаляване и връщане на част от събраната повишена лихва се допуска по заемите за
запаси от стоково-материални ценности, образувани поради недостатъци в стопанската дейност на
стопанските организации и поделенията (за нередовни запаси), а в някои случаи и по просрочени
заеми.
8.2. Намаляването и връщането на лихви по заеми, олихвявани с повишен лихвен процент
се договаря предварително при разрешаването на заема между генералните дирекции (респективно банковите клонове) и съответните стопански организации.
8.3. Намаляване и връщане на част от събраната повишена лихва се извършва по нареждане на директорите при генералните дирекции и на директорите на банковите клонове, които са разрешили заемите, въз основа на писмено искане на стопанските организации, в което се посочват
основанията за намаляване и връщане на повишената лихва. Исканията от поделенията на държавни стопански обединения се проверяват и парафират от кредитиращите ги банкови клонове. При
различия кредитиращият банков клон уведомява генералната дирекция или банковия клон, които
обслужват съответното обединение.
8.4. Банковите клонове проверяват данните в искането на стопанските организации и поделенията за връщане на лихвите, с цел да установят, че запасите от стоково-материални ценности
са ликвидирани преди договорения краен срок за издължаване на заема. Лихвата се връща на договорения краен срок за издължаване на заема.
9. Начисляване и връщане на лихви по заемите за стоково-материални ценности, образува-
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ни поради недостатъци в стопанската дейност на стопанските организации и поделенията се извършва при спазване на следния ред:
а) по заемите с краен срок до 6 месеца, ако запасите са ликвидирани най-малко с 2 месеца
предсрочно, лихвата се намалява от 6% на 5%.
б) по заемите с краен срок до 9 месеца, ако запасите са ликвидирани най-малко с 3 месеца
предсрочно, лихвата се намалява от 7% на 6%;
в) по заемите с краен срок до 12 месеца, ако запасите са ликвидирани най-малко с 3 месеца предсрочно, лихвата се намалява от 8% на 7%.
10. Когато периодът на олихвяването обхваща две тримесечия и заемът се издължи предсрочно, за второто тримесечие се начислява лихва по намаления лихвен процент, а за първото тримесечие се връща лихва до размера є по намаления лихвен процент.
11.1. Връщането на лихви по просрочени заеми се извършва в следните случаи.
а) когато стопанската организация или поделението є иска да є бъде разрешен заем за запаси от стоково-материални ценности, образувани поради недостатъци в стопанската им дейност, и
представят мероприятия за ликвидиране на стоково-материалните ценности, но генералната дирекция, съответно банковият клон прецени, че мероприятията не са реални, отказва се отпускането на заема. В тези случаи генералната дирекция, съответно банковият клон може да се договори
със стопанската организация, че ако в определен срок стоково-материални ценности бъдат ликвидирани, банката ще върне една част от начислената лихва за просрочени заеми.
11.2. Лихвата, подлежаща на връщане, се установява като разлика между лихвата по процента за просрочените заеми и лихвата по процента за заема, който стопанската организация (или
поделението) е поискала, но не є е бил разрешен.
11.3. Връщането на начислената лихва се допуска само при условие, че стоково-материалните ценности са ликвидирани в определения от стопанската организация или поделението срок.
12.1. Настоящата наредба за прилагане на поощрителен лихвен проценти и за намаляване и
връщане на лихви по заеми олихвявани с повишен лихвен процент се издава на основание т.т. 14
и 15 на Тарифата за лихвите, таксите и разноските, които Българската народна банка, Държавната спестовна каса и Държавният застрахователен институт прилагат по операциите си, утвърдена
с постановление № 26 на Министерския съвет от 20.XI.1970 г.
12.2. Наредбата е одобрена от Управителния съвет на Българската народна банка с протокол № 7 от 18.III.1971 г., влиза в сила от 1.I.1971 година и отменя досегашната наредба за прилагане на поощрителен лихвен процент и за намаляване и връщане на събрана повишена лихва по
заемите, както и всички банкови разпореждания, свързани с приложението є.*
ЦДА, ф. 132, оп. 32, а.е. 4, л. 82–87. Оригинал. Машинопис.
* Наредбата претърпява впоследствие (след 1971 г.) изменения и допълнения.

№ 404
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВО-ИКОНОМИЧЕСКА“
НА БНБ ДИМИТЪР ВРАЖАЛСКИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРИЛ ЗАРЕВ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ НАПРАВЕНОТО ПРОУЧВАНЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЛИХВЕНАТА ТАРИФА НА
БАНКАТА ПРЕЗ 1971 Г.*
София, 19 май 1972 г.
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Другаря КИРИЛ ЗАРЕВ
Т У К
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТЪР ВРАЖАЛСКИ, директор на дирекция „Планово-икономическа“
Относно:

резултата от извършеното проучване по приложението
на лихвената тарифа на банката през 1971 година

Другарю Председател,
В изпълнение на задачите по плана на Управителния съвет на банката, в дирекция „Планово-икономическа“ се извърши проучване на резултата от приложението на лихвената тарифа на
банката през 1971 г.
С проучването се постави задачата да се установят средните лихвени проценти по кредитната дейност на банката през годината, за да се ползуват при съставяне проектите на плановите
рентабилитетни баланси на банката, достигнатото равнище на рентабилността и очертаващите се
тенденции при приложението на тарифата.
Въз основа на лихвите се направиха разработки, с които се установиха средногодишните
остатъци и средните лихвени проценти по заемите за оборотни средства и заемите за капитални
вложения и разработки, характеризиращи редица страни, свързани с приложението на лихвената
тарифа. Разработките се дават под формата на приложения към настоящата записка.
Анализът на данните, отразени в разработката – приложение № 1, дава основание да се
направят някои изводи и се очертаят известни тенденции, които са се проявили в процеса на приложението на тарифата и формирането резултатите на банката.
От данните се вижда, че балансовата печалба, реализирана през 1971 година, е под равнището на 1970 г., независимо от достигнатия ръст на заемите за оборотни средства и заемите за капитални вложения през с.г. На тази основа, рентабилността на банката, разгледана като отношение
на фактически реализираната балансова печалба към средногодишния остатък на кредитните вложения, спада под равнището на 1969 и 1970 г. За намаляването на балансовата печалба и снижението на рентабилността са допринесли редица фактори: величината на лихвените проценти, нарастването и структурата на кредитните вложения, заплатените лихви по средствата на Държавна
спестовна каса, съхранявани в банката и другите организации и институти, размерът на извършените административно-управителни разходи и др.
Величината на балансовата печалба и равнището на рентабилността са в зависимост главно от размера на постъпилите лихви по пласментната дейност на банката, който размер на свой
ред се влияе от обема и структурата на пласмента и прилаганите лихвени проценти по заемите.
Ползуваните заеми през годината нарастват с по-бърз темп от ръста, осъществен през 1970
г., а ръста на лихвите през с.г. е значително по-бавен, докато през 1970 г. се наблюдава обратна
тенденция. Относителното намаление на лихвите през 1971 г. е във връзка главно с приложението на новата лихвена тарифа от 1.I.1971 г., с която бяха намалени основните лихвени проценти по
заемите за оборотни средства. В резултат само на тази промяна, намалението на лихвите през
1971 г. възлиза на 30.551 хил. лв. По-малкият размер на лихвите е повлиян и от фактически оформилата се структура на заемите: спаднал е относителният дял на заемите за оборотни средства, а
е увеличен делът на заемите за капитални вложения. Следва да се отбележи обаче, че абсолютното и относително увеличение на заемите за капитални вложения не е допринесло за съответно нарастване на лихвите по тези заеми. Основна причина за това е, че заемите за незавършено строителство и проектиране главно за сметка на които е осъществено нарастването по заемите, се олихвяват с 2%, докато лихвите по разсрочените заеми за капитални вложения се диференцират съобразно срока за издължаване на заемите; долната граница на лихвата по тези заеми е по-висока от
лихвения процент, прилаган по заемите за незавършено строителство и проектиране. Необходимо
е при това да поясним, че по заемите за капитални вложения на селскостопанските предприятия,
ползувани до 31.ХII.1970 година и разсрочени до31.I.1971 г. се приложи, съгласно решението на
Управителния съвет на банката, 2% годишна лихва, вместо предвиденото с новата лихвена тарифа диференцирано олихвяване на заемите, съобразно срока за погасяването им. Това доведе до
постъпването на по-малко лихви по тези заеми. Трябва да се поясни също и наличието на друг
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фактор по заемите за капитални вложения. Индексите, характеризиращи развитието на лихвите по
заемите за капитални вложения, са изведени от занижена база с оглед на това, че до края на 1970
г. лихвите по просрочените заеми за капитални вложения са включвани в лихвите по заемите за
оборотни средства.
Фактически достигнатото равнище на лихвите, получени през 1971 г., е довело до относително покачване дела на извършените разходи от банката през с.г., независимо че последните са
извършвани в рамките на редовно утвърдения бюджет на банката и нормално осъществяващият се
ежегоден прираст. Относителният дял на разходите, измерени чрез лихвата, се покачва през 1971
г. с 0.56 пункта в сравнение с предшествуващата година.
Получената лихва по пласментните операции на банката през 1971 г., разгледана като цена
на кредита, говори за известно поевтиняване на заемите; последните са били ползувани при значително по-благоприятни лихвени условия в сравнение с предшествуващата година. Показателен за
това е фактически формиралият се среден лихвен процент общо по всички заеми, който е с 0.37
пункта под осъществения такъв през 1970 г., причините за което се обясниха. Средният лихвен
процент по заемите би се оказал още по-занижен, ако беше спазена определената за годината планова структура на пласмента. Последната е нарушена. Структурата се нарушава поради обстоятелството, че просрочените заеми за оборотни средства не се планират, а заангажират главно лимита (контролната цифра) по заема за делово участие. Данните в разработката (приложение № 4)
показват, че 36.20% от получените лихви по заемите за оборотни срества представляват лихви по
просрочени заеми и по заеми, които се олихвяват с повишен лихвен процент.
Участието на отраслите в образуването на лихвите по заемите за оборотни средства се
онагледява от данните, отразени в разработките (приложения 2 и 3). Обзорът от данните по отрасли дава основание да се приеме, че е налице нееднакво лихвено натоварване на стопанските организации от отделните отрасли на народното стопанство. Оскъпени банкови заеми са ползували организациите от системата на транспорта и съобщенията, строителството и промишлеността, докато стопанските организации от останалите отрасли са били кредитирани при значително по-благоприятни лихвени условия. Очевидно, по-високият основен лихвен процент е дал отражение и
върху равнището на средния лихвен процент по заемите в тези отрасли. Необходимо е да се изтъкне също, че определено отражение в тази насока е дала и структурата на ползуваните кредити
от стопанските организации в тези отрасли: основната част от лихвата, заплатена от стопанските
организации от системата на транспорта и съобщенията е получена от пласмента, ползуван с повишен лихвен процент; в строителството лихвата по заемите с повишен лихвен процент възлиза
на 43.20% от общата сума на лихвите за отрасъла; подобно е положението и в промишлеността.
Показателни за нееднаквото лихвено натоварване са приведените по-долу данни за начислените лихви и средните лихвени проценти по заемите по специални решения.
Отрасли
а
Всичко за страната
1. Промишленост
2. Селско и гор. стопанство
3. Строителство
4. Транспорт и съобщения
5. Вътрешна търговия
6. Мат. техническо снабдяване
7. Други отрасли на мат. произ.
8. Организ. извън мат. производ.

Лихва
Хиляди лв.

основен

Лихв. процент
среден

1

2

3

4

132.915
68.422
49.336
11.513
1.975
200
200
242
1.027

5.103
3.172
1.253
525
86
5
2
7
53

х
4
3
4
4
3
1
х
х

3.84
4.64
2.54
4.56
4.35
2.50
1.2.89
5.16

От дадената справка се вижда, че при най-благоприятни условия са били ползувани заемите на селското стопанство и вътрешната търговия. От стопанските организации в тези отрасли е
била платена лихва по-ниска от установения с тарифата на банката основен лихвен процент за отраслите.
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Данните, отразени в разработката (приложение № 2) показват, че общият среден лихвен
процент по заемите за оборотни средства се отклонява от установения среден лихвен процент по
редовните заеми за оборотни средства с 0.50 пункта, докато отклонението по заемите за капитални вложения е 0.15 пункта. Значително по-бързия ръст на общия среден лихвен процент по заемите за оборотни средства от този по заемите за капитални вложения се обяснява с това, че лихвите
по просрочените заеми за оборотни средства се основават на един сравнително висок и устойчив
средногодишен остатък по просрочието, докато средногодишният остатък по заемите за капитални вложения (просрочени) е малък. Основната част от просрочието по заемите за незавършено
строителство и проектиране е възникнала през м. декември.
Относителният дял на лихвите по просрочените заеми се вижда от следните данни:
Обяснения

Остатък по просрочени заеми
на
31.ХII.71

средногодишен

Лихва
в хил. лв.

Лихвата в %
към ост. на
31.ХII
(гр. 3 х 100)
.гр. 1

хиляди лв.
а
Всичко за страната
за обор. средства
за капит. вложения
за незав. стр. и проекти

1

2

3

4

697.428
321.988
16.378
359.062

430.140
346.310
40.930
42.900

43.014
34.631
4.093
4.290

6.17
10.75
24.99
1.19

Коефициентите, отразени в графа 4-та на справката, характеризират степента на равномерност в образуването на средногодишните остатъци по просрочените заеми, измерени чрез лихвата. Колкото тези коефициенти са по-близки до цифрата 10 (лихвеният процент по просрочените
заеми), толкова е по-голяма ритмичността в образуването на остатъците през течение на годината, какъвто е случаят с просрочието по заемите за оборотни средства.
Данните в разработката (приложение № 4) отразяват структурата на пласмента, на основата на която са начислени лихвите по заемите за оборотни средства. Анализът на данните показва,
че 63.80% от общата сума на лихвите са постъпили от заемите, олихвявани с основния лихвен
процент; 16.57% – от заемите с повишен лихвен процент и 19.63% от просрочените заеми. Съотношението по отрасли е, както следва: за промишлеността 55.30%, 21.07% и 23.63%; за селското
и горското стопанство – 72.77%, 17.34% и 9.89%; за строителството – 49.35%, 14.47% и 36.18%;
за транспорта и съобщенията – 8.03%, 64.48% и 27.49% (за стопанските организации от системата на транспорта и съобщенията се възприе заема по оборота да се счита като заем, олихвяван с
основния лихвен процент); за вътрешната търговия – 85.48%, 7.05% и 7.47%; за материално-техническото снабдяване – 65.82%, 4.70% и 29.48%.
Като се има предвид, че по правило резултата от дейността на банката следва да се образува на база на пласмента, свързан с изпълнение на плановите задачи на стопанските организации,
намирам, че фактическата структура на лихвите през 1971 г. е незадоволителна. Изтъкна се вече,
че значителна част от лихвите по заемите за оборотни средства е начислена от просрочените заеми и заемите, ползувани с повишен лихвен процент, вследствие на недостатъци в работата на стопанските организации.
Практиката показва, че увеличаването на заемите, ползувани поради слабости в работата
на стопанските организации, се извършва неизбежно при съществени качествени изменения в
структурата на източниците за кредитиране, като последица от настъпили отклонения в утвърдения с плана кръгооборот на средствата в народното стопанство: нараства делът на временно привлечените източници за кредитиране, а се намалява относителният дял на стабилните източници.
Мястото на банката на център за кредитно-разплащателно обслужване на народното стопанство и
за регулиране на паричното обръщение налагат провеждането на мероприятия, които да доведат
до решително засилване дела на стабилните ресурси, имащи характер на трайни финансови резерви, каквито са фондовете на банката.
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Обзорът на данните за постъпилите лихви по заемите за капитални вложения говори за някои характерни особености при формиране резултатите на банката от този източник. Това се онагледява от данните по дадената по-долу справка.
Пояснения
Лихвен
процент

а
Всичко за страната
1. Заеми на ТКЗС и други селскостоп.
организации, ползувани до 31.ХII.70 г.
и разсрочени до 31.I.1971 г.
относителен дял – в %
2. Заеми ползувани с лихва до
относителен дял – в %
3. Заеми полз. при средна лихва
относителен дял – в %

Ползувани редовни заеми за
Начислена
к0ап. влож.
лихва
(без нез. стр.)
в хиляди лева

1

2

3

4.54

2.486.702

112.905

2
х
4
х
5.16
х

395.250
15.89
173.869
7.1.917.583
77.11

7.905
7.6.053
5.36
98.947
87.64

От данните е видно, че основната част от лихвите по редовните заеми за капитални вложения (разсрочени) е получена от заемите, ползувани при среден лихвен процент 5.16, докато лихвите по останалите заеми заемат малък относителен дял. Следва да се изтъкне също, че са налице и
различни относителни тегла на заеми и лихви в общата сума на ползуваните заеми и получените
лихви, което говори за различно кредитно и лихвено натоварване: в най-благоприятно лихвено отношение са заемите на селскостопанските организации, ползувани до 31.ХII.1970 г. и разсрочени
до 31.I.1971 година.
Във връзка с изложеното в доклада предлагам Централното управление на банката да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема за сведение резултата от извършеното проучване по приложението на лихвената тарифа на банката през 1971 г.
2. Възлага на директора на дирекция „Планово-икономическа“:
а. да предостави на генералните дирекции при банката и на окръжните банкови клонове установените средни лихвени проценти по отрасли на народното стопанство, за ползуване от стопанските организации при определяне размера на лихвите по плановите схеми за образуване и
разпределение на печалбата през 1973 година;
б. да ползува същите средни лихвени проценти при съставяне проектите на планови рентабилитетни баланси на банката за 1973 г., за периода 1973–1975 г.г., за седмата петилетка и за периода до 1990 г.;
в. да състави необходимите подработки за лихвите, средногодишните остатъци по заемите
и средните лихвени проценти за 1971 г. в териториален разрез (по окръжни банкови клонове), с
цел да се установи териториалното разпределение на лихвите;
г. да ползува изводите от извършеното проучване при подработката на предложение за
евентуално изменение на лихвената тарифа.
София,
19.V.1972 г.

ДИРЕКТОР: Д. Вражалски

ЦДА, ф. 132, оп. 31, а.е. 5, л. 412–414, 458–464. Оригинал. Машинопис.
* Докладната записка е приета от УС на БНБ с Протокол № 14 от 30 юни 1972 г.
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№ 405
ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПООЩРИТЕЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ И ЗА
НАМАЛЯВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ЛИХВИ*
София, преди 5 октомври 1973 г.

НАРЕДБА
за прилагане на поощрителен лихвен процент и за намаляване и връщане на лихви
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Българската народна банка, наричана в наредбата „банката“, може да отпуска на стопанските организации и поделенията заеми с поощрителен лихвен процент, но не по-нисък от 1%.
1.2. Когато поощрителния лихвен процент не е определен в правителствения акт, неговият
размер се определя от Управителния съвет на банката.
2. Заемите с поощрителен лихвен процент се отпускат при спазване разпорежданията на тази наредба и на банковите инструкции за кредитиране за оборотни средства и на инструкцията за
финансиране, кредитиране и контрол на капиталните вложения от БНБ.
II. КРЕДИТИРАНЕ С ПООЩРИТЕЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
3. С поощрителен лихвен процент се кредитират стопанските организации за:
а) мероприятия свързани с:
– модернизация, развойни работи, усъвършенствуване и автоматизация на действуващите
основни фондове;
– създаване, произвеждане и потребяване на нови технологии, изделия и материали за периода на усвояването и внедряването на технологиите, изделията и материалите;
– достигане на оценка „К“ и „1“ на продукцията (в рамките на предвидения на БНБ с плана за тази цел лимит за капитални вложения);
б) капитални вложения:
– в райони на страната, където се провежда политика за по-ускорено развитие на икономиката на районите;
– за развитие на битовите услуги и комуналните дейности;
– за предсрочно въведени в действие мощности с производствено предназначение през текущата година, в резултат на преизпълнение на годишните задачи по преходни за следващата година обекти и при невъзможност на инвеститорите да осигурят необходимите собствени средства
през текущата година (т.т. 44.1 и 44.2 от Наредбата за взаимоотношенията на банките със стопанските организации). По тези заеми се събира 3% лихва;
– за предсрочно завършени обекти с производствено предназначение, предвидени за изплащане със собствени средства до края на текущата година, когато инвеститорите не са в състояние
да осигурят необходимите собствени средства (т. 44.3 от Наредбата за взаимоотношенията на банките със стопанските организации). По тези заеми се събира 3% лихва;
– за обекти на Съюза на глухите, Съюза на слепите и на ТПК на инвалидите. По тези заеми се събира 2% лихва, независимо от срока за издължаването им;
в) допълнителни нужди от оборотни средства за наднормативни (а за търговските организации – надпланови) сезонни запаси от сезонни и модни стоки и за суровини и материали за производството им и при преустановяване на едно производство и започването на друго за задоволяване нуждите на пазара от търсени стоки.
4.1. Исканията за заеми по т. 3, буква „б“, алинея първа, се отправят както следва:
а) от стопанските организации, обслужвани от отрасловите дирекции при Централното управление на банката – до съответната отраслова дирекция;
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б) от стопанските организации, обслужвани от окръжни и районни банкови клонове – до
съответните банкови клонове.
Клоновете проучват постъпилите искания за заеми, след което изпращат същите с мотивирано предложение на съответната отраслова дирекция при Централното управление на банката,
която разрешава заема.
4.2. В искането за заема се посочва правителственото решение по силата на което обектът
е включен в мероприятията, свързани с ускорено развитие на района.
5.1. Поощрителният лихвен процент по заемите по т. 3, буква „б“, алинея втора, се определя в зависимост от относителния дял на извършваните услуги в общата дейност на организациите,
както следва:
– от 20 до 50% услуги – 3% лихва
– от 51 до 80% услуги – 2.5% лихва
– над 80% услуги – 2% лихва
– за стопанските организации и поделенията, които са обособени само за услуги – 2% лихва.
5.2. Относителният дял на извършваните комунално-битови услуги в общата дейност на
стопанските организации се установява по плана на организациите за годината, през която се отпуска заема. Определените диференцирани лихви, съобразно обема на извършваните услуги, се
прилагат независимо от срока за издължаване на заемите.
III. НАМАЛЯВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ЛИХВИ
6.1. Банката може да намалява и връща част от лихвите по заемите, олихвявани с повишен
лихвен процент когато има договореност, че стопанските организации и поделенията ще отстранят
предсрочно причините за влошаване на дейността си и издължат заемите.
6.2. Лихвите се намаляват и връщат при спазване разпорежданията на тази наредба и на
банковите инструкции за кредитиране за оборотни средства.
6.3. Банката намалява и връща част от лихвата по отпуснати заеми за запаси от стоково-материални ценности, образувани поради недостатъци в работата на стопанските организации и поделенията (за нередовни запаси), а в някои случаи и по просрочени заеми.
6.4. Намаляване и връщане на част от лихвата се извършва по нареждане на директорите на
отрасловите дирекции при Централното управление на банката и на главните директори (директорите) на банковите клонове, които са разрешили заемите, въз основа на писмено искане на стопанските организации, в което се посочват основанията за намаляване и връщане на лихвата.
6.5. Исканията от поделенията на държавните стопански организации се проверяват и парафират от кредитиращите ги банкови клонове. При различия кредитиращият банков клон уведомява отрасловата дирекция при Централното управление на банката или банковия клон, които обслужват съответната стопанска организация.
6.6. Банковите клонове проверяват данните в искането на стопанските организации и поделенията за връщане на лихви, за да преценят дали запасите от стоково-материални ценности са
ликвидирани преди договорения краен срок за издължаване на заема. Лихвата се връща на договорения краен срок за издължаване на заема.
7.1. Банката начислява и връща лихви по заемите за стоково-материални ценности, образувани поради недостатъци в работата на стопанските организации и поделенията при спазване на
следния ред:
а) по заемите с краен срок до 6 месеца, ако запасите са ликвидирани най-малко с два месеца предсрочно, лихвата се намалява от 6% на 5%;
б) по заемите с краен срок до 9 месеца, ако запасите са ликвидирани най-малко с три месеца предсрочно, лихвата се намалява от 7% на 6%;
в) по заемите с краен срок до 12 месеца и над 12 месеца, ако запасите са ликвидирани наймалко с три месеца предсрочно, лихвата се намалява от 8% на 7%.
7.2. Когато периодът на олихвяването обхваща две тримесечия и заемът се издължи предсрочно, за второто тримесечие се начислява лихва по намаления лихвен процент, а за първото
тримесечие се връща лихва до размера є по намаления лихвен процент.
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8.1. Когато стопанската организация или поделението искат да им бъде разрешен заем за
запаси от стоково-материални ценности, образувани поради недостатъци в работата им, и представят мероприятия за ликвидиране на стоково-материалните ценности, но отрасловата дирекция,
съответно банковият клон преценят, че мероприятията не са реални, отказва се отпускането на заема. В тези случаи отрасловата дирекция, съответно банковият клон могат да се договорят със
стопанската организация, че ако в определен срок стоково-материалните ценности бъдат ликвидирани, банката ще върне една част от начислената лихва за просрочени заеми.
8.2. Лихвата, която подлежи на връщане се установява като разлика между лихвата по процента за просрочените заеми и лихвата по процента за заема, който стопанската организация или
поделението са поискали, но не им е бил разрешен.
8.3. Лихвата се връща при условие, че стоково-материалните ценности са ликвидирани в
срока, опрделен от стопанската организация или поделението.
9. Настоящата наредба се издава на основание т.т. 18 и 19 от Тарифата за лихвите, таксите
и разноските, които банките, ДСК и ДЗИ прилагат по операциите си, утвърдена с постановление
№ 41 на МС от 30.ХII.1972 г. (Д.в. бр. 5 от 1973 г.) и т.т. 21 и 24 от постановление № 39 на ЦК на
БКП и МС от 1.VIII.1973 г. за ускоряване внедряването на научно-техническите постижения в
производството.
10. Наредбата е одобрена от Управителния съвет на Българска народна банка с протокол
№... от... 1973 г., влиза в сила от 1.I.1974 г. и отменя досегашната Наредба за прилагане на поощрителен лихвен процент и за намаляване и връщане на лихви по заеми олихвявани с повишен лихвен процент, както и всички други разпоредби по приложението є.
[Върху документа – надпис:] За упр[авителния[ съвет:
[- - -]

ЦДА, ф.132, оп. 32, а.е. 5, л. 48, 51, 53, 107–111. Оригинал. Машинопис.
* Наредбата е приета от УС на БНБ с Протокол № 15 от 5 октомври 1973 г. с указание за редактиране на някои нейни текстове.
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ГЕОРГИ АТАНАСОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ
НА ОСНОВНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1987–1990 Г.
София, 20 октомври 1986 г.
ПРОЕКТ
ДО
ЧЛЕНА НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
другаря ГЕОРГИ АТАНАСОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ВАСИЛ КОЛАРОВ – председател на
Българската народна банка
ОТНОСНО: Утвърждаване на основния лихвен процент по години на Деветата петилетка
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Другарю АТАНАСОВ,
В съответствие със съвременната партийна стратегия за качествено нов растеж в икономиката върху основата на разгръщане на научно-техническата революция у нас и внедряване на самоуправлението в стопанската дейност, както и в изпълнение на указанията на др. Тодор Живков
са разработени проекти на материали за цялостно преустройство на банковата дейност у нас, с оглед тя да се превърне във важен фактор за формиране и реализиране на партийната и държавната
политика. Разработен е и съответен проект за нова лихвена тарифа.
В нея, както и в другите проекти на материали за усъвършенствуване на банковата дейност,
е предвидено банките у нас да заработят като банките в света, по-конкретно като банките в другите развити социалистически и капиталистически страни, които имат натрупан по-голям опит от работата и управлението на икономиката в условията на развити стоково-парични отношения. В съответствие с партийните указания, с лихвената тарифа и другите документи следва лихвените проценти да бъдат съобразени в по-голяма степен, както с вътрешните условия, така и с условията на
международните пазари. Лихвената тарифа също трябва да спомогне да се изпълни партийната
поръка парите да станат „горещи“ в ръцете, както на банките, така и на самоуправляващите се организации, с оглед те да правят повече и по-бързи обороти и спомогнат за увеличаване ефективността на стопанската дейност, за постигане на качествено новия растеж в икономиката.
В проекта на лихвената тарифа възлово място заема определеният от Министерския съвет
основен лихвен процент. Предвижда се в зависимост от него търговските банки у нас да определят
лихвените проценти по кредитите на самоуправляващите се организации.
По-конкретно, лихвеният процент по кредитите на търговските банки за самоуправляващите се организации, който се договаря, може да бъде максимално по-голям от основния лихвен процент с 2 пункта. За преобладаващата част от кредитите за развитие на самоуправляващите се организации, а именно за кредитите от търговските банки за капитални вложения за технологично
развитие на самоуправляващите се организации, се предвиждат 4 пункта отстъпка, т. е. максималният лихвен процент ще бъде с 2 пункта по-малък от основния лихвен процент, определен от правителството.
Лихвеният процент по депозитите от собствени средства на самоуправляващите се организации в търговските банки също пряко е свързан с основния лихвен процент. Предвижда се в найлошия случай стопанската организация да получи за съответен депозит лихва по основния лихвен
процент минус 3 пункта. По този начин чрез основния лихвен процент, който се определя от държавата, се осигурява да има пряка връзка между лихвените проценти по кредитите и по депозитите на самоуправляващите се организации. Това от една страна.
От друга страна, в съответствие с международната практика, свързването на лихвите по
кредитите и по депозитите в страната с един основен лихвен процент, дава много силен лост в ръцете на държавата и на банковата система гъвкаво да реагира на променящите се условия на стопанската дейност и когато се налага, за да се стимулира развитието, да намалява основния лихвен
процент, като по този начин създава икономически условия да се получават повече кредити и да се
правят по-малки депозити.
Обратно, когато държавата прецени, чрез увеличаване на основния лихвен процент, тя може да „охлажда“ небалансирания с достатъчно други ресурси стремеж на самоуправляващите се
организации да използуват кредити. В същото време държавата създава за тях по-голям интерес,
временно, вместо да изразходват собствените си средства недостатъчно ефективно, да ги депозират срещу лихви в банките.
От какви съображения сме изхождали при разработването на предложението за основния
лихвен процент, който да действува през годините на Деветата петилетка, считано от началото на
1987 година.
И по този въпрос банката е изхождала от установената в международното банково дело
практика, като се съобразява с нашите конкретни условия. Банковите кредити за самоуправляващите се организации се изразходват за създаване или обновяване на поверените за стопанисване
на самоуправляващите се организации производствени фондове – основните производствени фондове, както и материални оборотни фондове: запаси от суровини и материали, незавършено производство, готова продукция.
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По принцип реалният лихвен процент в икономиката би следвало да бъде не по-малък от
предвиденото равнище на рентабилността – балансовата печалба на сто лева производствени фондове. Един такъв реален основен лихвен процент ще служи като строг критерий да искат и да получават кредити за своите производствени фондове онези самоуправляващи се организации, които с текущата си дейност, съответно с инвестициите си могат да достигнат или надхвърлят средното равнище на рентабилността.
Това означава, че ще бъдат заинтересовани да получават кредити онези самоуправляващи
се организации, които така стопанисват поверените им производствени фондове, платени с банковия кредит, че изкарват най-малкото такъв процент печалба на сто лева фондове, от които биха
могли да платят лихвения си процент по кредитите. Като се има предвид, че по правило във всеки
обект на кредитиране самоуправляващата се организация участвува и със собствен дял средства,
то един реален основен лихвен процент не по-малък от предвидената рентабилност, ще остави определена част от печалбата и за нуждите на самите самоуправляващи се организации.
Съгласно разчетите на Държавната планова комисия по държавния план за деветата петилетка рентабилността – балансовата печалба на сто лева производствени фондове през 1987 г.
следва да възлезе на 6,9 на сто, през 1988 г. – 7,6 на сто, през 1989 г. – 8,4 на сто и през 1990 г. –
9,4 на сто. И така, ако реалният лихвен процент е не по-малък от предвидената рентабилност, от
една страна, това ще създава стимул да ползуват кредити за капитални вложения онези самоуправляващи се организации, рентабилността на които е по-висока или равна на средната за икономиката. По този начин кредитът ще въздействува за постигане на планираното равнище на ефективността.
От друга страна, реалният лихвен процент, не по-малък от предвидената рентабилност, ще
означава също така самоуправляващите се организации, които имат по-ниска рентабилност от
средната за икономиката, да се въздържат да правят инвестиции с по-ниска ефективност и да търсят такива обекти за кредитиране, с които тяхната рентабилност се повишава над средната за страната.
Разбира се, когато равнището на рентабилност в някои отрасли и дейности поради несъвършенството на действуващата система на цените у нас не позволява да се използуват кредити
при такъв лихвен процент, тогава остават главно две възможности – за да се осигуряват балансите на страната, развитието да се финансира пряко от държавата, а не с банкови кредити, както и
разбира се, да се установят съотношения между цените, с оглед всяка необходима дейност, обособена на стопанска сметка и самоуправление, да може да се развива по естествен път.
Също в съответствие с международната практика, вторият фактор, който би следвало да се
отчете при определянето на основния лихвен процент, това е равнището на промените на цените
на стоково-материалните ценности, които са обект на кредит. Съществуващата у нас отчетност по
въпросите на индексите на цените има много несъвършенства. По банкови данни и анализи през
последната петилетка средногодишното поскъпване на стоково-материалните ценности или което
е все също, обезценката на безналичните пари, у нас е било от порядъка на 4 – 5 на сто.
Тъй като социалистическата държава е поверила на банките да стопанисват един от огромните парични ресурси на обществото – кредитния ресурс, който в края на 1985 година надхвърли
по сума 42 млрд. лева, то държавата е заинтересована не само банките да осигуряват влагането на
този кредитен ресурс в обекти на кредита с номинална рентабилност равна или по-голяма от средната предвидена рентабилност.
Държавата е заинтересована банките да вложат кредитните ресурси на страната в такива
обекти, които не само номинално ще осигурят средната рентабилност, но и реално ще я гарантират. Това означава, че основният лихвен процент би следвало допълнително да бъде увеличен над
предвидената средна рентабилност още и с една добавка за очакваното равнище на изменение на
цените у нас. Банката изхожда от една своя оптимистична оценка и предвижда, че индексът на цените през годините на деветата петилетка няма да бъде по-малък от 3 на сто.
Ето защо, предлагаме Министерският съвет да утвърди основният лихвен процент за 1987
година да бъде 10 на сто, който съдържа предвиденото средно равнище на рентабилност близо 7
на сто, плюс 3 пункта очаквана промяна в равнището на цените, т. е. Очаквана обезценка на самите безналични пари. Съответно, за 1988 г. се предлага основен лихвен процент – 11 на сто, за
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1989 г. – 12 на сто и за 1990 г. – 13 на сто.
При споменатото предложение за основните лихвени проценти по години за деветата петилетка, в съответствие с проекта на лихвена тарифа се получава следното максимално равнище на
лихвените проценти по кредитите от търговските банки на самоуправляващите се организации:
през 1987 г. – най-много 12 на сто, през 1988 г. – 13 на сто, през 1989 г. – 14 на сто и през
1990 г. – 15 на сто.
Тъй като в проекта за лихвена тарифа се предвижда кредитите за капитални вложения за
технологично обновяване да бъдат с 4 пункта по-евтини, то по тези кредити, които са основните
кредити за развитие, максималните лихвени проценти ще бъдат както следва: през 1987 г. наймного 8 на сто, през 1988 г. – най-много 9 на сто, през 1989 г. най-много 10 на сто и през 1990 г. –
11 на сто.
Както се вижда, създава се по-голям стимул за самоуправляващите се организации да използуват кредити за натрупване на активни основни средства, а не за натрупване в запаси или в
пасивни основни средства.
При предложените основни лихвени проценти равнището на лихвите по депозитите на самоуправляващите се и други организации става твърде привлекателно – през 1987 г. – най-малко
7 на сто, през 1988 г. – 8 на сто, през 1989 г. – 9 на сто и през 1990 г. – най-малко 10 на сто.
Само за сведение си струва да се отбележи, че средното лихвено равнище, което се предлага, не е от най-високите в сравнение с другите страни с по-развити стоково-парични отношения и
банкова дейност. Във Франция сконтовият (основният лихвен процент) е 9,5 на сто, депозитният
процент е 7,1 на сто, средните кредитни проценти са 18,1 на сто. В УНР сконтовият процент е
10,5 на сто, лихвеният процент по депозити е 5 на сто, основният кредитен лихвен процент е 12 на
сто. В Гърция сконтовият лихвен процент е 20,5 на сто, процентът по депозити е 15,5 на сто, а
кредитният процент е 20,5 на сто. В СФРЮ, където поради огромните външни дългове инфлацията е много висока, сконтовият процент е 47 на сто, а кредитният – 48 на сто.
Трябва да подчертая и това, че предлаганата лихвена система ограничава възможността самоуправляващите се организации да «спекулират» като получават от банката по-евтини кредити и
съответно депозират получените от кредитни средства или пък други спестени от тях собствени
средства при по-висока лихва. Поради това най-ниската лихва по кредитите се предлага да бъде
макар и малко, по-висока от най-високия лихвен процент по депозитите на самоуправляващите се
организации в търговските банки.
За да се приложат предлаганите основни лихвени проценти и свързаната с тях система от
кредитни лихвени проценти у нас, необходимо е да се решат няколко важни проблема, които имат
характер на предпоставки за превръщане на кредитните пари у нас в истински «горещи» пари.
Преди всичко, на първо място, необходимо е при промяната на икономическия механизъм,
която предстои, задължително и у нас да се въведе международната практика всички лихви по кредитите да се включват от самоуправляващите се организации като разход в себестойността на реализираната продукция.
На второ място, също така е целесъобразно, себестойността да се намалява с получените
от самоуправляващата се организация лихви по депозирани средства в банките.
С други думи, в себестойността самоуправляващите се организации следва да включват
салдото (разликата) между платените лихви по кредитите и получените лихви по депозитите. По
този начин въздействието на банките и у нас чрез кредитите и депозитите ще стане като това на
другите банки в света. Плащаните в повече лихви ще намаляват отчетената печалба и чистата продукция и ще се отразяват, както върху полагащия се размер на фонда на работната заплата на
предприятието като цяло (чрез норматива на 100 лева чиста продукция или чрез остатъчната печалба), така също и върху фонда на работната заплата на ръководните кадри и специалистите
(чрез рентабилността). В същото време, намаляването на себестойността с получените лихви по
депозитите, съответно ще увеличава печалбата и чистата продукция и ще създава реален стимул
предприятието да прави разходи само тогава, когато ефективността от тях е по-висока от лихвения
процент по депозитите.
На трето място, важна предпоставка за прилагане на предложената лихвена система е да се
нормализира сложилото се през последните години не съвсем правилно съотношение между собствените оборотни средства на самоуправляващите се организации и използуваните от тях банко-
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ви кредити за оборотни средства. Понастоящем близо 75 на сто от нормируемите оборотни средства са платени с банкови кредити, а собствените оборотни средства са едва малко повече от ј.
Това положение е ненормално. При него е много трудно да се повиши средното лихвено равнище
по кредитите за оборотни средства, тъй като масата на кредита за оборотни средства е твърде голяма. Така се получава, че кредитът за трупане на запаси е твърде евтин. Правилно ще бъде да се
възложи на Държавната планова комисия, Министерството на финансите и Българската народна
банка да предложат мерки, с оглед до края на петилетката да се нормализира съотношението между собствените и банковите средства в оборотния капитал на предприятията.
Например, на всички предприятия със сезонен характер на дейността би следвало да се
осигурят собствени оборотни средства, както е прието по света, в размер на минималната годишна потребност от оборотни средства. Тогава само сезонните отклонения ще трябва да се покриват
с банков кредит. В останалите производствени, търговски и други предприятия ще бъде правилно
собствените оборотни средства да възлизат примерно поне на 50 – 70 на сто.
Банката е готова да улесни процеса на нормализиране на споменатото съотношение. За
целта тя би могла да трансформира една част от кредита за оборотни средства на предприятията,
стига тяхната рентабилност да е примерно над 15 на сто, в петгодишен кредит за прираст на собствените оборотни средства с по-ниска лихва, примерно 4 на сто. По този път, след като предприятията в течение на пет години издължат въпросния банков кредит, върху съответната част от
оборотните си средства те повече няма да плащат лихви. На останалите предприятия, които имат
по-ниска рентабилност, съответна помощ би следвало да окаже Министерството на финансите от
бюджета на държавата.
На четвърто място, важен практически въпрос, който изниква, ако се възприеме предлаганата лихвена система е, ще се отнася ли тя и за съществуващия дълг. Банката счита, че по принцип
би било по-правилно новата лихвена система да се прилага, както за нововъзникващия дълг, така
и за дълга по старите банкови кредити. Това е в пълно съгласие с обстоятелството, че банката ще
плаща лихви съгласно новите по-високи лихвени проценти и по депозити от натрупани от минали
години собствени средства на предприятията. Независимо от това, с оглед да се осигури по-плавен
преход към новата лихвена система, предлагам дългът по предоставените до 31 декември 1986 година инвестиционни кредити на самоуправляващите се организации да продължи да се олихвява,
както досега.
Другарю АТАНАСОВ,
Като се имат предвид изложените съображения, моля Министерският съвет, ако ги намери
за целесъобразни, да утвърди основен лихвен процент, както следва:
1. за 1987 г. – 10 на сто;
2. за 1988 г. – 11 на сто;
3. за 1989 г. – 12 на сто;
4. за 1990 г. – 13 на сто.
Предлагам, също така, Министерският съвет да възложи на председателя на Българската
народна банка в съответствие с измененията, които могат да настъпят през годините на Деветата
петилетка, да предлага уточнения в основния лихвен процент.
София, 20 октомври 1986 г.
С УВАЖЕНИЕ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНБ:
(В. Коларов)
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СХЕМА
ЗА СИСТЕМАТА НА ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО КРЕДИТИТЕ
И ДЕПОЗИТИТЕ В ЛЕВОВЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
Получава лихви по депозити:
за срок 3 м. – 7%
над 3 м. – до 7,5%

Плаща лихви по кредити:
за технологично обновяване – до 8%
за други кредити (10 + 2) до 12%
наказателна надбавка за нарушения –
максимална 2 пункта
ТЪРГОВСКА БАНКА

Получава лихви по депозити:
за срок 3 м. – 7,5%
над 3 м. – до 8%

Плаща лихви за получени кредити:
за срок до 3 м.
– 10%
за срок над 3 м. – до 10,5%
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ТАБЛИЦА

ЗА ОСНОВНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, КРЕДИТНИТЕ И ДЕПОЗИТНИ ЛИХВЕНИ
ПРОЦЕНТИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НА ДЕВЕТАТА ПЕТИЛЕТКА
ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ
ОСНОВЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
МИНИМАЛЕН ЗА ДЕПОЗИТИ
МАКСИМАЛЕН ЗА КРЕДИТИ
МАКСИМАЛЕН ЗА КРЕДИТИ
ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЯВАНЕ

1987 г.

1988 г.

1989 г.

1990 г.

10
7
12

11
8
13

12
9
14

13
10
15

8

9

10

11

ЦДА, ф. 136, оп. 79, а.е. 415, л. 124–137. Оригинал. Машинопис.

№ 407
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА
РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО КРЕДИТИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ
БНБ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА КРЕДИТНИТЕ РЕСУРСИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ЗА ПЕРИОДА
ДО ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА НАРЕДБАТА ЗА ЛИХВИТЕ*
София, 5 октомври 1987 г.

ПРОТОКОЛ № 27
Заседание на 5 октомври 1987 г.
Заседават: др. др. В. Коларов, Т. Чавдаров, Г. Колев, К. Заркова, Д. Ананиев, П. Василева.
Отсъствуват:
Присъствуват: др. др. Цв. Петков, Р. Георгиев, Б. Митев, В. Караджов, Ив. Миронов, Хр.
Йорданов, Ал. Леков, М. Маринов.
Заседанието се откри в 14 часа
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Дневен ред:
1.Обсъждане докладна записка на др. Г. Колев за утвърждаване реда за определяне на лихвените проценти по кредитите, предоставени от Българска народна банка за допълване на кредитните ресурси на търговските банки за периода до влизане в сила на Наредбата за лихвите.
Докладва: Г. Колев
2. Обсъждане докладна записка на др. Г. Колев за определяне нормативи за ликвидността,
банковия риск и финансовата състоятелност на търговските банки.
Докладва: Г. Колев
След станалите разискавания, Управителният съвет по т. 1 от дневния ред взе следните
РЕШЕНИЯ:
1.1. На търговските банки, Българската народна банка да предоставя кредитните ресурси
при лихвен процент, определен по реда на ал. 14 от чл. 1 на Тарифата за лихвите, таксите, комисионните и разноските, които банките и Държавният застрахователен институт събират и плащат
по операциите си.
1.2. При прилагането на реда по т. 1.1, да се вземат предвид следните особености:
а) Тъй като търговските банки сега започват своята дейност, установяването на средния
размер на лихвите по кредитите вместо на постигнатия среден размер през предшествуващото
тримесечие, да стане на база на състоянието на кредитите и лихвите по тях към 30 юни 1987 г.;
б) При определянето на размера на редовните кредити, които участват при определянето на
средния размер на лихвения процент за установяване на отстъпката, да се елиминират:
– безлихвените кредити, дадени по решение на компетентните органи;
– кредитите, по които е отложено погасяването им след 1 януари 1991 година;
– просрочените кредити.
в) Лихвите по отложените кредити за издължаване след 1 януари 1991 година да се разделят 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 ДСК за ползувания от нея ресурс и 0,25 пункта за съответната търговска банка;
г) От лихвите по просрочените кредити, търговските банки ползуват в частта на редовния
лихвен процент полагаемата се отстъпка, както и целия размер на санкциониращата лихва (начислената лихва минус полагащата се лихва по установения лихвен процент по редовните кредити),
който се разпределя по установения ред.
3. С оглед да се осигури разчетената вноска, която следваше Българската народна банка да
внесе в бюджета за 1987 г., до края на 1987 г. търговските банки да превеждат на Българската народна банка разликата на данъка върху печалбата, установена по процента, с който се облагат същите, до сумата при 80 на сто, с колкото се облага Българската народна банка. Българската народна банка от своя страна внася в бюджета получените от търговските банки суми.
4. До влизане в сила на Наредбата за лихвите, за изпълнените оперативни функции по кредитирането и другото банково обслужване от банковите клонове по поръчение на търговските
банки, търговските банки да им заплащат предвидената комисионна в ал. 8 на чл. 5 от Тарифата за
лихвите, таксите, комисионните и разноските, които банките и Държавният застрахователен институт събират и плащат по операциите си.
По т. 2 от дневния ред, Управителният съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Възлага на др. др. Г. Колев, Д. Ананиев и М. Маринов да прецизират текстовете по докладната записка и да я внесат за ново разглеждане от Управителния съвет на Българска народна
банка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова
Протокол № 27/5.10.87 г. изпратен на:
др. Т. Чавдаров
„ К. Заркова
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Г. Колев
Д. Ананиев
П. Василева
М. Маринов
К. Йосифов
Ст. Млъзев
В. Василева
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
другаря ВАСИЛ КОЛАРОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ГАНЧО КОЛЕВ – зам.-председател
Другарю КОЛАРОВ,
В изпълнение на изискванията на чл. 5, ал. 2 от Правилника за банките, следва да бъдат определени нормативи за ликвидността, банковия риск и финансовата състоятелност на търговските
банки. Извършените проучвания на международната банкова практика показват, че размерите на
нормативите от такъв характер в различните страни варират в широки граници. Така например,
нормативно определеното съотношение между размера на собствените средства и размера на осъществените кредитни операции за банките във ФРГ е 5,55 на сто (т.е. размерът на кредитните операции не трябва да надвишава собствените средства на банките повече от 18 пъти). За Франция
този процент е 5 на сто (20 пъти), а за Люксембург – 3,03 на сто (33 пъти). Още по-съществени са
различията в отделните страни между нормативите определящи размера на кредитите, предоставени на един клиент или група клиенти, спрямо собствените средства на банките. Тези разлики в
нормативите се дължат главно на: провежданата кредитна политика, сложилата се кредитна
задлъжнялост на предприятията и банковата практика в отделните страни.
На основата на изложеното по-горе предлагам следното:
Първо: Приложението на нормативите по чл. 5, ал. 2, с изключение на нормативите по т. 5,
да стане от началото на 1989 год., като тяхното определяне се извърши след натрупването на необходимите отчетни данни и опит за дейността на търговските банки през 1988 год.
Второ: По т. 5 предлагам да се утвърдят нормативи за обезпечаване покриването на трудносъбираемите и несъбираемите кредити в местни лева и равностойността в лева на кредитите в
чужда валута, както следва:
Вид на кредита

Най-малкия допустим относителен
дял на отделените средства от печалбата
за специални резерви

1. Трудно събираеми

50 на сто от размера на дълга
по трудносъбираемия кредит

2. Несъбираеми кредити

100 на сто от размера на дълга
по несъбираемия кредит

Да се установят следните критерии за трудносъбираеми и несъбираеми кредити:
1. Под „трудносъбираем кредит“ се разбира кредит на самоуправляваща се стопанска организация, по който не се издължават погасителните вноски в течение на 6 и повече месеци, но се
плащат дължимите лихви.
2. Под „несъбираем кредит“ се разбира кредит на С[амоуправляваща се] С[топанска]
О[рганизация], при който не се плащат лихвите в течение на три и повече месеца.
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Тези нормативи и критерии да се прилагат за кредитите, които са разрешени от търговските банки, след започване на тяхната дейност.
Изнасяйки горните предложения, моля, ако прецените същите да бъдат разгледани от Управителния съвет на Българската народна банка и да бъдат взети съответните решения.
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Колев
[Върху докладната записка – резолюция:]
За членовете на Управителния съвет

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 4, л. 64–65, 70–71. Оригинал. Машинопис.
* Виж също документи № 476 и 477.

№ 408
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА
ОСНОВЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ В РАЗМЕР НА 4,5 НА СТО ОТ 1 ЮЛИ 1988 Г.
София, 24 юни 1988 г.

ПРОТОКОЛ № 12
Заседание на 24 юни 1988 година
Заседават др.др. В. Коларов, Т. Чавдаров, К. Заркова, Г. Колев, Н. Величков, Д. Ананиев,
П. Василева и Вл. Владимиров.
Отсъствуват
Присъствуват
Заседанието се откри в

Дневен ред:
1. Обсъждане докладна записка от др. Ганчо Колев относно установяване на основен лихвен процент за 1988 година.
Докладва: Г. Колев.
След като обсъди докладната записка Управителният съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Утвърждава основен лихвен процент в размер на 4,5 на сто, който да се прилага от
1.07.1988 година.
2. Препоръчва на търговските банки да договарят надбавки към основния лихвен процент
средно 1 пункт.
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 на Българската народна банака
ОТНОСНО: установяване на основен лихвен процент.
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Другарю КОЛАРОВ,
С ал. 1 от чл. 3 на Постановление № 64 на Министерския съвет от 1987 г. се утвърди минимален и максимален размер на основния лихвен процент съответно 3 на сто и 7 на сто.
В ал. 2 на чл. 1 от Наредбата за лихвите, утвърдена от министъра на икономиката и планирането и от председателя на Българската народна банка, е предвидено конкретния размер на основния лихвен процент да се определя от Управителния съвет на Българската народна банка, в
рамките на минималния и максималния му размер, утвърден от Министерския съвет. Предвидено
е това да става, като Управителния съвет взема предвид рентабилността – печалбата на 100 лева
производствени фондове, разчетена по държавния план, оценката си за индекса за промените на
цените, както и задачите, произтичащи от утвърдената политика в банковата дейност, търсенето
на кредити и други.
Спазвайки принципа лихвеният процент да не превишава рентабилността – печалбата на
100 лева производствени фондове, която през 1987 г. е около 7 на сто, съобразявайки се с изменението на индекса на цените на едро през последните години, който по неофициални данни е около
3 на сто, както и като се отчита диференциацията на рентабилността по отрасли при действуващите цени на едро, предлагам Управителният съвет на Българската народна банка да определи от
1 юли 1988 г. основният лихвен процент в размер на 4,5 на сто.
От справка – приложение № 1 се вижда, че както за кредитите за оборотни средства, така и
по кредитите за капитални вложения, при така предложения основен лихвен процент и максималния размер на надбавките, които съгласно Наредбата за лихвите, банките могат да договарят към
него, максималните лихви, които могат да събират банките, ще достигнат до 6,5 на сто, при разчетена с държавния план за 1988 г. рентабилност на 100 лева производствени фондове 7,87 лева.
В същото време от справката се вижда, че въпреки редица отстъпки, които ще правят банките от лихвения процент, то ако те договарят максимално възможните надбавки, нивото на средния лихвен процент ще превиши нивото на плащаните по действуващата тарифа лихви. Така например, средният лихвен процент по кредитите за оборотни средства се очертава да достигне 5,66
на сто при 4,44 на сто за 1987 г. и 4,39 на сто за 1986 година.
При кредитите за капитални вложения тази тенденция не може добре да се оцени сега,
предвид настъпилите през1986 г. и особено през 1987 г. промени в лихвения процент, с който се
олихвяват голяма част от кредитите за капитални вложения, поради отлагането им за издължаване
след 1 януари 1988 година. Независимо от това, считам, че ако се допусне покачването на средния
лихвен процент по кредитите за капитални вложения на 5,50 на сто, при среден лихвен процент
през последните години около 4,7 на сто, ще се получи отрицателно въздействие върху развитието чрез кредити на самооправляващите се стопански организации.
Това отклонение, което би се получило, ако надбавките се прилагат в максимален размер,
би могло да се преодолее, ако търговските банки договарят надбавки средно около 1 процентен
пункт, което би им осигурило издръжката и нормална начална рентабилност.
Считам, че очертаващият се по-висок лихвен процент при кредитите за оборотни средства
при средна надбавка за търговските банки от 1 пункт, до известна степен ще играе сдържаща роля спрямо нарастването на кредитите за оборотни средства, при които през последните години се
отчита ръст, по-висок от основните натурални и стойностни показатели в икономиката.
Другарю КОЛАРОВ,
Моля, ако прецените, да бъде внесено за разглеждане и решение в Управителния съвет на
Българската народна банка това предложение. При това решение следва да се има предвид, че системата за лихвите, която се прилага от 1 юли 1988 г. е нова, както за банките, така и за самоуправляващите се стопански организации в нашата страна, поради което ще трябва от близо да се следи нейното действие и в един по-късен период да се отразят евентуално налагащите се изменения
в същата.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Колев
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СПРАВКА
за средния лихвен процент на банковите кредити при действуващата лихвена тарифа
и очакваното ниво на лихвените проценти по Наредбата за лихвите, която ще действува
от 1.07.1988 година.
`

Среден лихвен процент

1988 г.

Видове кредити

при основен лихвен процент – 4,5
1985 год. 1986 год.

1. Кредити за оборотни средства
– всичко редовни и просрочени кредити
– редовни кредити
– просрочени кредити
2. Кредити за капитални вложения: *
– всичко редовни и просрочени кредити
– редовни кредити
– просрочени кредити

1987 год

Очаквано
ниво на
основния
лихвен
процент с
прилагането на
отстъп. по
Наредбата
за лихвите
(средно)

Очакван
максимален
лихвен
процент
при 2 на
сто
надбавка
към осн.
лихвен
процент.

Очакван
среден лихвен
процент при
средно 1 на
сто надбавки
към осн. лихв.
процент.

Възможен
максимален
лихвен
процент

%

%

%

%

%

%

%

4,49
4,25
9,86

4,85
4,39
11,34

4,92
4,44
12,46

3,87
3,66
6,66

5,87
5,66
8,66

4,87
4,66
.7,66

6,50
9,50

4,90
4,71
9,87

4,82
4,56
9,90

5,17
4,89
10,17

3,50
6,50

5,50
8,50

4,50
7 50

6,50
9,50

* За 1985, 1986 и 1987 г. е приспаднато влиянието на безлихвените кредити, а за 1987 г. и тези с 2,5 на сто лихва (отсрочените кредити). За
1988 г. лихвените проценти са установени при положение, че върху 50% от кредитите ще се прави отстъпка от 2 на сто по реда на наредбата
за лихвите.

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 6, л. 155–161. Оригинал. Машинопис.

№ 409
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,
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Във връзка с утвърждаването на лимитите за допустими увеличения на дълга в несоциалистическа 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 участвувахте и Вие, др. Овчаров даде следните указания. Тъй като за 1989 година валутният план на страната 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 търговските 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 търговските банки да могат да предоставят кредити и поемат други ангажименти в несоциалистическа валута в рамките на:
– размера на фактическите погашения през годината от по-рано предоставени от тях кредити; 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 разходи да не се включват в определеното с годишния план валутно салдо на страната и в определените 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, което, с други думи, означава, че търговските банки могат свободно да предоставят кредити на фирми и да поемат други ангажименти и допълнително, с натрупване, до размера на свободните си валутни авоари.
София, 26.01.1989 г.

С уважение,
Ив. Драгневски

[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.
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3.4. КОНТРОЛ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
И „СИВА ИКОНОМИКА“
№ 410
ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ КОНТРОЛ ПО
РАЗХОДВАНЕ НА ФОНДА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ПРЕДПРИЯТИЯТА И
УЧРЕЖДЕНИЯТА ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 1 ЯНУАРИ ДО 30 НОЕМВРИ 1952 Г.
София, 22 декември 1952 г.
Строго поверително
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Другаря ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ
Т У К

ДОКЛАД
от АТАНАС МЕЧКАРОВ, Председател на Българската народна банка
Относно:

Банковият контрол по разходване
фонда на работната заплата от
1 януари до 30 ноември 1952 г.

Другарю Председател,
Утвърденият и фактически начисленият фонд на работна заплата от 1 януари до 30 ноември т.г. се вижда от следната таблица:
(в хил. лева)
Отрасли и ведомства

1
1.
2.
3.
4.

Производств[ени] предприятия
Търговски предприятия
Обединения, централи и дирекции
Учреждения и поделенията им

Списъчен състав

Несписъчен състав

Утвърден
фонд

Фактически
начисления

Абсолютна
икономия

Утвърден
фонд

Фактически Абсолютна
начисления икономия

2

3

4

5

6

7

2.802.096
694.131
265.092
1.321.888

2.663.570
656.552
248.765
1.164.137

138.526
37.579
16.327
157.751

151.764
74.922
40.538
104.772

108.902
45.613
22.941
62.604

42.862
29.309
17.597
42.168

5.083.207

4.733.024

350.183

371.996

240.060

131.936

Според процентното изпълнение на производствените планове на производствените предприятия се следват 2.675.705.000 лева, а са изразходвани 2.663.570.000 лева, или реализирана е
фактическа икономия 12.136.000 лева.
Относителната икономия, заедно с абсолютната икономия по несписъчния състав на производствените предприятия, както и икономията по списъчния и несписъчен състав на непроизводствените предприятия и учреждения възлиза общо на 355.729.000 лева.
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Тази сума представлява фактическата икономия, реализирана при разходване фонда на работната заплата от 1 януари до 30 ноември т.г. Тя се разпределя по отрасли, както следва:
№ Отрасли
по
ред

Фактическа икономия
по списъчния състав
по несписъчния състав
общо
хил. лв.
%
хил. лв.
%
хил. лв.

1
2
3
4

12.136
37.579
16.327
157.751

5.4
16.8
7.3
70.5

42.862
29.309
17.597
42.168

32.5
22.2
13.3
32.0

54.998
66.888
33.924
199.919

15.5
18.8
9.5
56.2

223.793

100.0

131.936

100.0

355.729

100.0

Производств[ени] предприятия
Търг[овски] предприятия
Обединения, централи и дирекции
Учреждения и поделенията им
Всичко

%

Тази голяма икономия е резултат на общото завишение на фондовете на министерствата,
обединенията и учрежденията.
[...]
Въпреки че 681-то постановление на Министерския съвет задължаваше министерствата да
вземат необходимите мерки за икономичното изразходване на фонда, много от тях допуснаха преразходи и след това постановление.
Строгите и категорични разпореждания, обаче, на 793-то постановление относно контрола
по фонда работна заплата и случаят с Винаров, раздвижиха министерствата и предприятията и насочиха вниманието им към фонда работна заплата.
Утвърдените фондове за несписъчния състав са били през всички тримесечия на отчетния
период завишени даже и след коригирането им с 681-то постановление, поради което са показани
сравнително големи неизползувани остатъци.
Така например за I-то тримесечие не са били използувани от този фонд 22.916.000 лева, за
II-то тримесечие – 40.140.000 лева, за III-то тримесечие – 79.648.000 лева и за м. октомври лева
8.383.000.
Това показва, че министерствата, обединенията и учреждения не са запланували правилно
нуждите си от работна ръка, по несписъчен състав, предвиждали са глобални суми и са запазвали
резерви.
Тези завишени фондове разхлабват дисциплината и стават причина в много случаи за разхищения.
Големият резерв на икономиите по фонда за несписъчен състав се дължи и на това, че
предприятията при разходване на фонда прибягват до услугите на държавните и обществени организации за ремонт, за пренос и други, поради което тези разходи се отчитат като стопански-оперативни, а са запланирани като фонд работна заплата.
Проверките, които банковите клонове са извършили през отчетния период, се разпределят
така:
за I-то тримесечие .................
7.813 бр.
за II-то тримесечие ................
7.733 бр.
за III-то тримесечие ...............
8.374 бр.
за м. октомври и ноември ........
5.800 бр.
При проверките са констатирани следните нарушения:
1. Отклонявани са средства от ежедневните постъпления за заплати.
2. Раздавани са аванси за неотработено време.
3. Не са връщани в банката нераздадените средства за заплати в определените за това срокове.
4. Изтегляни са по-големи суми от полагащите се според утвърдения фонд.
5. Изтегляни са суми за заплати, а са употребени за други цели и др.
За разкритите по-съществени нарушения банковите органи са съставили актове, по които
са издадени 386 постановления за налагане глоби на 773 длъжностни лица.
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През I-то и II-то тримесечие нарушения по фонда работна заплата се допускаха от повече
предприятия, учреждения и организации, а през последните месеци такива нарушения се допускат
предимно от кооперативни организации, особено от селкоопите, а така също от селсъветите,
промкомбинатите и др.
През отчетния период банката значително подобри контрола по изразходване на фонда работна заплата. Обърна се по-голямо внимание за правилното оформяване на документите при
предварителния контрол. Засилиха се проверките, последващия контрол в самите предприятия, учреждения и организации за установяване нарушенията по фонда работна заплата. Насочи се вниманието към издирване причините за преразходите, а напоследък се започнаха по-разширени обследвания за общото състояние на работата в предприятията, във връзка с допусканите преразходи на фонда работна заплата.
От 1 октомври 1952 г. контрола по фонда работна заплата се провеждаше съгласно 6-то
постановление на Министерския съвет и допълващите го 1102 и 2246 постановления. Тези постановления, въпреки че утвърдиха контрола по фонда работна заплата, имаха известни недостатъци,
които пречеха за пълното и правилно провеждане на контрола. Тези недостатъци бяха отстранени
с влизане в сила на 793-то постановление на Министерския съвет от 1 октомври 1952 г.
Банката правилно разбира основните и допълнителни задачи, които 793-то постановление
внася за засилване контрола по фонда работна заплата и взема необходимите конкретни мерки, за
да може този контрол да бъде по-действен, резултатен и навременен и да сведе изразходването на
фонда работна заплата в съответствие с процентното изпълнение на производствените планове.
С влизане в сила на 793-то постановление на Министерския съвет Банката не успя в къс
срок да преустрои отчетността си по фонда работна заплата според изискванията на постановлението, поради което закъсня отчетният доклад за м. октомври т.г.
От констатациите на банковия контрол за разходването на фонда работна заплата могат да
се направят следните изводи:
1. Редица производствени предприятия към министерствата на тежката промишленост, леката промишленост, доставките и хранителната промишленост, електрификацията не провеждат
строг режим на икономии при разходване на средствата и не водят борба за изпълнение на производствените планове.
Някои предприятия не полагат достатъчно грижи за подобряване организацията на труда,
за пълното използуване капацитета на машините, за увеличаване производителността на труда и
снижаване себестойността на продукцията.
В някои предприятия не са определени трудови норми за съществени производствени процеси.
В минните предприятия не се прави необходимото за подобряване битовите условия и за
системна квалификация на работниците, вследствие на което се явява текучество, което води до
неизпълнение на производствените планове и преразход по фонд работна заплата.
Трудовата дисциплина в предприятията все още не е достатъчно укрепена, вследствие на
което се допускат неоправдани в някои случаи масови отсъствия, даже и на майстори, които са отговорни за известни производствени дейности.
В някои тъкачни фабрики не се уплътнява 8-часовия работен ден.
Нередовната и не добре организирана отчетност позволява да се надписва[т] надници.
Редица предприятия не водят борба за ритмичното изпълнение на плановете по всичките
им показатели, поради което се прибягва до щурмовщина и заплащане на извънреден труд. Често
пъти се приемат работници и ученици над определения в плана брой, като с това се допускат преразходи.
Не се извършва своевременно текущия ремонт, следствие на което машинния парк не се
поддържа в изправност, в резултат на това се явяват големи престои.
Въпреки допусканите сериозни слабости в работата на много предприятия, висшестоящите
им организации, включително и министерствата, не полагат необходимите грижи за издирване
причините в недостатъците и своевременното им отстраняване.
В много случаи обединенията, централите и министерствата се отнасят формално към многократните сигнали на Банката.
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Така Министерството на тежката промишленост през цялата година одобрява систематическите преразходи на ДМП „Марбас“ – Димитровград, ДИП „П. Абаджиев“ от ДИО „Дървообработваща индустрия“, търпи недъзите в мина „Г. Димитров“, ДИП „Български железни заводи“
– Димитрово, въпреки сигналите на банката.
Министерството на леката промишленост също формално одобрява систематическите преразходи на „Машиностроителния завод за резервни части“ – Габрово, ДИП „Оборище“ – София,
ДИП „Г. Чанков“ от Обединение „Металообработване“, ДИП „В. Червенков“, Габрово от обединение „Памучна индустрия“ и др.
Министерството на доставките и хранителната промишленост, респективно обединение
„Хранителна индустрия“ формално одобрява преразходите на ДСП „Месоцентрала“ – Коларовград, и на ДСП „Месоцентрала“ – София, въпреки систематическото неизпълнение на производствените им планове.
За отстраняване констатираните нередности в предприятията, организациите и учрежденията, считам, че е необходимо:
1. Министерството на тежката промишленост да обследва дейността на ДМП „Марбас“ –
Димитровград, ДИП „П. Абаджиев“ – от ДИО „Дървообработваща индустрия“, ДМП „Г. Димитров“ и ДИП „Железни заводи“ – Димитрово и всички предприятия, допускащи системни преразходи, като в срок до 15 февруари 1953 година представи доклад пред Министерския съвет за резултатите от обследването им.
2. Министърът на леката промишленост да обследва работата на ДИП „Сърп и чук“ – Габрово от обединение „Кожи и каучук“, ДИП „Г. Димитров“, ДИП „Мерино“, ДИП „Съби Димитров“ – Сливен от ДИО „Вълнена индустрия“, ДИП „Успех“ – Габрово, ДИП „Г. Чанков“ – Габрово от ДИО „Вълнена индустрия“ и на всички други предприятия, допускащи преразходи и в срок
до 15 февруари 1953 година да представи доклад пред Министерския съвет за резултатите от обследването и взетите конкретни мерки за решителното подобряване работата в предприятията.
3. Министърът на доставките и хранителната промишленост да обследва ДСП „Месоцентрала“ – София и ДСП „Месоцентрала“ – Коларовград и в срок до 31 януари 1953 година да представи доклад пред Министерския съвет, като посочи резултатите от обследването и взетите мерки
за подобряване работата им.
За да може през м. януари 1953 година Банката да изплати заплатите по редовно спуснати
фондове, необходимо е министерствата и Държавната планова комисия своевременно да подсигурят одобряването и спускането на фонда работна заплата за I-то тримесечие на 1953 година.
Предвид на това, че министерствата и ведомствата често пъти одобряват формално допуснатите преразходи от ведомствените им предприятия, Министерският съвет да даде права на Банката да преценява по същество причините за преразходите и ако причините са основателни, да отказва изплащането на преразходите.
Министерствата и ведомствата, освободени от Министерския съвет от банков контрол по
фонда на работната заплата, да отчетат в срок до 31 януари 1953 година как са организирали вътрешно-ведомствения контрол по фонда работна заплата, съгласно т. 1, ал. 4 от 793-то постановление, а също в бъдеще тримесечно да отчитат пред Министерския съвет резултата от този контрол.
София, 22 декември 1952 г.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Ат. Мечкаров/

ЦДА, ф. 132, оп. 11, а.е. 43, л. 1–2, 19–23. Оригинал. Машинопис.
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№ 411
ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ И ДЪРЖАВНИЯ КОНТРОЛ КИРИЛ
ЛАЗАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ АНТОН ЮГОВ С
ПРЕДЛОЖЕН ТЕКСТ НА ПРОЕКТ ЗА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ЗА КОНТРОЛА ПО РАЗХОДВАНЕ ФОНДА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА, ПРОВЕЖДАН ОТ
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
София, март 1957 г.
II Вариант
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
И ДЪРЖАВНИЯ КОНТРОЛ
№ .....
СОФИЯ, март 1957 г.
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ
СЪВЕТ
Другаря АНТОН ЮГОВ
Т У К

ДОКЛАД
от КИРИЛ ЛАЗАРОВ, Министър
на финансите и държавния контрол
Относно:

Наредба за контрола по разходване фонда на работната
заплата, провеждан от Българска народна банка

Другарю Председател,
С постановление на Министерския съвет и Централния комитет на Българската комунистическа партия от 19.II.1955 г., относно практическите мероприятия за изпълнение на Държавния
народностопански план за 1956 г. – раздел VIII, точка 1, бях задължен да внеса в Министерския
съвет за утвърждаване необходимите промени в системата за контролиране разхода по фонда на
работната заплата, с оглед да се разширят правата на министрите и ръководителите на ведомствата при разпределението на фонда на работната заплата и да се засили по същество контрола на
Българска народна банка.
В изпълнение на така поставената ми задача изготвих проекто-Наредба за контрола по разходване фонда на работната заплата, провеждан от Българска народна банка, която внесох в Министерския съвет за утвърждаване. Същата бе отклонена, за да се съобрази с подработващото се
тогава постановление за разширяване правата на министрите, ръководителите на ведомствата и
председателите на изпълкомите на окръжните народни съвети. Това постановление бе утвърдено
на 31.Х.1956 година и междувременно се започна подработването на ново постановление за разширяване правата на началниците на управленията и директорите на предприятията, основните
положения на което са вече установени.
С оглед на установените в тези постановления нови положения, засягащи въпросите по
фонда на работната заплата, се подработи и новата проекто-Наредба за контрола по разходване
фонда на работната заплата, провеждан от Българска народна банка.
От проучване опита на Държавната банка на Съветския Съюз, както и този на Българска
народна банка в четиригодишния период, през който се прилага 793-то постановление на Министерския съвет от 26.IХ.1952 г., уреждащо въпросите за контрола по разходване фонда на работната заплата, се оказа, че редица положения в това постановление не съответствуват вече на сегаш-
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ния етап на развитие на народното ни стопанство, а и редица основни въпроси не са разрешени с
него, поради което се създаваха излишни и обременителни спорове с контролираните предприятия
и организации.
Понеже в обсега на Българска народна банка са включени предприятията и организациите,
осъществяващи основните отрасли на народното ни стопанство: промишленост, търговия, селско
стопанство и експлоатационна дейност, в предлаганата проекто-Наредба са залегнали всички основни положения за провеждане контрола – валидни за всички държавни, кооперативни и обществени предприятия и организации, както и спесифичните особености за отделните категории персонал и отделните отрасли на народното стопанство. Въз основа на тази наредба допълнително ще
бъде изготвено проекто-постановление само за особените положения на провеждания от Българска инвестиционна банка контрол по разходване фонда на работната заплата, за който ще останат
в сила всички общи положения, залегнали в настоящата наредба.
В предлаганата проекто-наредба са уредени основните положения по утвърждаване и разпределяне фонда на работната заплата, за да се обезпечи по-ефикасен предварителен контрол от
органите на Българска народна банка, като е предоставено право на министрите и ръководителите на ведомствата и централните организации да могат и сами, в определени с решения на Министерския съвет случаи, да утвърждават план по труда и фонда на работната заплата, както и да внасят промени в утвърдените им от Министерския съвет тримесечни планове по труда и фонда на
работната заплата.
Предоставено е право на министрите, ръководителите на ведомствата и централните организации, както и на ръководителите на последващите висшестоящи организации (управления, районни кооперативни съюзи, окръжни народни съвети и пр.), да могат да резервират до 2% от утвърдените им за тримесечието бройки и фонд на работна заплата, а на Министъра на земеделието
– до 5 % от утвърдените му бройки и фонд работна заплата за държавните земеделски стопанства,
които да използуват за допълнително разпределение и за одобряване на преразходи.
Предоставено е право и на ръководителите на предприятията и организациите, в определени с решения на Министерския съвет случаи, да могат и сами да преразпределят по месеци и по
категории персонал утвърдени им фонд на работна заплата, както и да правят промени в същия.
Определени са и сроковете, в които могат да се правят промени във фонда на работната
заплата – за ненастъпили месеци, а за текущия месец – до 25-то число на същия, за да се предотвратят възможностите за оформяване на фактически създадени положения.
Установени са сроковете за получаване средства за заплати, както и случаите, в които извън тези срокове банките могат да отпускат средства за същата цел. Установеният начин способствува за намаление ръста на паричното обръщение, облекчава върховите напрежения в същото и
дава възможност на банковите клонове за оперативно и целесъобразно установяване датите за
плащане заплатите и възнагражденията.
За да се обезпечи навременното изплащане на трудовите възнаграждения на всички работници и служители и установи по-ефикасен контрол при разходване фонда на работната заплата,
предвидено е задължение за ръководителите на предприятията и организациите да начисляват в
определените срокове всички законно дължими суми и ги вписват в отчета по плана на труда, независимо от това дали е превишен утвърденият им фонд на работна заплата и дали разполагат с
авоар по разплащателните си сметки. Предлага се и по-опростен ред за изплащане на заплатите
при недостиг на средства по разплащателните сметки.
Определиха се пределите, в които министрите, ръководителите на ведомствата и централните организации, както и на ръководителите на последващите висшестоящи организации могат да
одобряват преразходи и спускат допълнителен фонд на работна заплата, както и случаите, когато
и при превишение на фонда на работната заплата министрите и ръководителите на ведомствата и
централните организации могат да одобряват преразходи, като внесат доклад в Министерския съвет за причините, които са предизвикали преразхода и мерките за отстраняването му.
В съответствие с практиката на Държавната банка на Съветския Съюз, и с цел да се установи строга финансова дисциплина във всички предприятия и организации и прекрати досегашната вредна практика на механично одобряване преразходите на лошо работещи предприятия за
сметка на икономиите на добре работещи предприятия, се установява задължение за висшестоя-
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щите организации при одобряване на преразходите да разкриват действителните причини, пораждащи тези преразходи и да разработват конкретни мероприятия за отстраняването им, а за промишлеността – и за възстановяване на преразходите от предприятията и организациите, които са
ги допуснали.
Установен е редът, условията и сроковете, при които банковите клонове отпускат средства за заплати за отделните категории персонал, а за производствените работници в основните отрасли на народното стопанство – в зависимост от системите на заплащане на труда им, са определени и пределите, до които банковите клонове ще отпускат средства за изплащане заплатите и
възнагражденията им.
Установен е редът, условията и сроковете, при които банковите клонове ще отпускат средства за различните видове премии на производствените работници и ръководящия административно-стопански персонал, с което ще се избегнат редица неудобства и спорове между предприятията и контролиращите ги банкови органи поради неизяснените досега редица въпроси и ще се улесни изплащането на законно дължимите премии.
Дадени са и основните положения при разходване фонда на работната заплата за основен
ремонт – съобразно вида на основния ремонт и начина на осъществяването му.
Указани са най-характерните и често повтарящи се нарушения на финансовата и щатна
дисциплина във връзка с разходване фонда на работната заплата, за да се заостри вниманието на
ръководителите и вземат мерки за предотвратяването им, както и за да се улеснят контролните органи при извършваните от тях проверки по разходване фонда на работната заплата.
В последния раздел са оказани наказанията, на които подлежат виновните лица за извършени от тях нарушения по разходване фонда на работната заплата. Предвидено е да се издаде инструкция за приложение на наредбата, в която ще се уточнят всички подробности и технически въпроси, като е предложено същата да бъде утвърдена от Министъра на финансите и държавния контрол, на който се предоставя и правото да разрешава окончателно всички възникнали спорове
между министерствата, ведомствата и централните организации – от една страна и Централното
управление на Българска народна банка – от друга страна по провеждания от банката контрол по
разходване фонда на работната заплата. По този начин ще се облекчи Министерския съвет, ще се
избегне препращане на въпросите между разни министерства и получаването на неточни, непълни, а в редица случаи – и взаимно изключващи се отговори.
В проекто-постановлението за утвърждаване Наредбата за контрол по разходване фонда на
работната заплата е предвидено същата да влезе в сила от 1 юли 1957 г. В този срок:
министерствата, ведомствата и централните организации, последващите висшестоящи организации, както и ръководителите на предприятията и организациите ще имат възможност да се запознаят основно със залегналите в наредбата нови положения, да вземат навременни мерки за тяхното изпълнение и предотвратяване на нарушенията;
Българската народна банка ще изготви инструкция за приложението на наредбата, в която
ще се уточнят всички подробности и технически въпроси, за да се улеснят ръководителите на
предприятията и организациите, както и банковите органи, осъществяващи контрола по разходване фонда на работната заплата.
Като Ви докладвам всичко това, предлагам Министерският съвет да приеме следното
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1. Утвърждава Наредба за контрола по разходване фонда на работната заплата, провеждан
от Българска народна банка, която влиза в сила от 1 юли 1957 г.
2. Задължава Министъра на финансите и държавния контрол в едномесечен срок от датата
на това постановление да внесе предложение в Министерския съвет за утвърждаване само на особените положения по провеждания от Българска инвестиционна банка контрол по разходване
фонда на работната заплата, за който остават в сила всички общи положения, залегнали в настоящата наредба.
3. Отменява от 1 юли 1957 г.:
а) 793-то постановление на Министерския съвет от 26.IХ.1952 г., относно контрола по разходване фонда на работната заплата;
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б) 886-то постановление на Министерския съвет от 21.ХII.1953 г., относно изменение системата на стопанския разчет на държавните земеделски стопанства и
в) всички постановления и разпореждания на Министерския съвет относно контрола по
разходване фонда на работната заплата, които противоречат на Наредбата за контрола по разходване фонда на работната заплата, провеждан от Българска народна банка.
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ И ДЪРЖАВНИЯ КОНТРОЛ:
ЦДА, ф. 163, оп. 87, а.е. 204, л. 87–89. Оригинал. Машинопис.

№ 412
ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД И С РЕШЕНИЕ ПО ОТЧЕТА НА
РАБОТАТА НА ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ПО ФОНДА РАБОТНА ЗАПЛАТА“ ПРЕЗ 1957 Г.
София, 10 юли 1958 г.

ПРОТОКОЛ № 27
Заседание на 10 юли 1958 г.
Заседават: ВЕЛА ЛУКАНОВА, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, ЛЮБЕН ТОДОРИНОВ, РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ
Отсъствуват: МИХАИЛ ВЕЛЬОВ, ПЕТЪР Г. ПОПОВ
Присъствуват: Дацков от МФДК, Ж. Проданов, д-р К. Попов, Тр. Дончев, Л. Манолов
Заседанието се откри в 9 часа

Дневен ред:
1. Разглеждане доклад за работата на отдел „Контрол по фонда работна заплата“. Докладва Желяз Проданов.
[...]
По точка 1.
Централното управление на Българската народна банка, след като разгледа и обсъди отчета за работата на отдел „Контрол по фонда работна заплата“ и след направените изказвания и
предложения,
взе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Централното управление задължава началника и служителите при отдела да вземат мерки за отстраняване на допусканите слабости и засилване на контрола, като за целта проведат следните мероприятия:
1. В срок до 30 септември 1958 г. да представят на Централното управление на банката инструкция за приложението на наредбата за контрола по фонда работна заплата, която е внесена за
одобряване в Министерския съвет. В инструкцията също така да обобщят останалите в сила нареждания по контрола на фонда, дадени с окръжни.
2. Да вземат мерки за засилване контрола и взискателността спрямо банковите клонове във
връзка с въздействието върху работата на предприятията, като до края на месец ноември направят
задълбочена преценка на работата на изоставащите клонове и излезат с предложение за вземане на
административни мерки.
3. За основните министерства – на тежката промишленост, на леката промишленост, на
строежите и строителните материали, на хранителната промишленост и на транспорта и съобщенията и подчинените им управления, да обезпечат по една проверка през годината, като проверките се извършват задълбочено, за разкриване съществените слабости в тяхната работа.
4. При изготвяне на инструкцията за приложение на наредбата за контрола по фонда да се
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дадат указания тримесечните записки да отразяват цялостно работата на клона по контрола на
фонда работна заплата и оказаното въздействие чрез този контрол.
5. До края на м. септември да дадат на банковите клонове допълнителни нареждания във
връзка със засилване на борбата със слабостите и извращенията при премирането.
6. В инструкцията за приложение на наредбата за контрола по фонда разработят методология във връзка с установяването на завишените фондове в предприятията и да сигнализират пред
министерствата за констатираните завишени фондове.
7. Да вземат мерки за широко използуване „Известия на БНБ“ за популяризиране опита на
добре работещите банкови клонове.
8. Отделът да обърне особено внимание за подобряване качеството на проверките в клоновете за разкриване причините на преразходите и разшири извършването на показни проверки в
предприятията.
9. За особени случаи на големи и систематически преразходи в предприятията от национално значение обследвания да се правят от банковите инспектори съвместно с представители на отделите по труда от съответните министерства.
10. При извършване на проверките да се засили анализа за разкриване на завишените фондове.
11. Отделът да разработва и придвижва отделни проблемни въпроси.
12. Отделът и клоновете да правят анализ на характера на икономиите.
13. Задължава отдела съвместно със специалистите при Министерството на финансите и
държавния контрол и Държавната планова комисия да обсъди мястото на банката в борбата против нарушенията по премиите, в зависимост от което да се разработят допълнителни указания за
клоновете.
[...]
София, 10 юли 1958 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: В. Луканова
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: Н. Шуманов
ПРИЛОЖЕНИЕ: по т. т. 1 до 9 – 9 доклада.

ДОКЛАД
За работата на „Отдел контрол фонд работна заплата“ през 1957 година
За отстраняване на допуснатите слабости в работата на отдела и за по-нататъшното засилване на контрола по разходването на фонда работна заплата, отделът през 1957 год. и началото на
1958 г. проведе редица мероприятия, като се е ръководил предимно от решенията на Централното управление, взети във връзка с отчета на отдела за 1956 година.
За отстраняване на съществуващите слабости в документите на контрола пред отдела стоеше като първостепенна задача отменяването на 793-то постановление на Министерския съвет и
издаването на нов цялостен документ за контрола.
С решение на Централното управление от 7 юли 1957 г. отделът бе задължен, в срок до 15
септември на м.г., да изработи нова проекто-наредба за контрола, която да бъде съобразена с измененията в планирането и отчитането на труда и в системите на премиране. Основният принцип
за отпускане на средства за заплати на производствените работници трябваше да бъде установен,
с оглед да се стимулират предприятията не само за изпълнение на производствения план, но и за
изпълнението на плана по качество и асортимент, като средства за заплати се отпускат в рамките
на действително необходимия труд за произведената продукция. В определения срок наредбата
беше изготвена и изпратена на министерствата и централните ведомства за съгласуване. Във връзка с предложения основен принцип, отделът направи проучвания в отделни предприятия и пробни
проверки за практическото му приложение, проведе съвещания в отделни министерства и Държав-
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на планова комисия. Въпреки съществуващите слабости в планирането и отчитането на калкулациите, оказа се, че са на лице условия за приложението на този принцип в значителен брой предприятия. Повечето от основните министерства обаче направиха възражения по предложения принцип за отпускане на средства, съобразно следващия се пряк труд за фактическата продукция, макар че по начало го приеха за правилен. Възраженията на отделните министерства, както и на Държавна планова комисия се отнасяха главно до това, че не са на лице необходимите условия за установяване на прекия труд, поради съществуващите слабости в планирането и отчитането на калкулациите на отделните изделия и че приемането му само за част от предприятията, ще наруши
единството в реда за отпускане на средства за заплати, като едни предприятия ще се окажат в поблагоприятно положение от други.
След изпращането на проекто-наредбата за съгласуване с министерствата и централните
организации, отделът поддържаше тясна връзка с Държавна планова комисия и Централния съвет
на профсъюзите, които подработваха постановлението за разширяване правата на ръководителите на предприятията и на профсъюзите, в което се предвиждаха редица из-менения, във връзка с
планирането на фонда и премирането. Тези изменения трябваше да бъдат взети под внимание в
проекто-наредбата, поради което тя беше окончателно изготвена през месец април т.г. Този проект бе представен в Министерския съвет от Министъра на финансите и държавния контрол в началото на месец май т.г. В проекто-наредбата, представена в Министерския съвет, са направени
съществени изменения и допълнения на досегашния ред за контрола по фонда на работната заплата, като са взети под внимание опита на Държавната банка на Съветския съюз и опита от прилагането на 793-то постановление. Наредбата е съобразена също с измененията по планирането и разпределянето на фонда работна заплата, залегнали в постановлението за разширяване правата на
министрите и ръководителите на централни организации, на народните съвети и на ръководителите на предприятията.
Поради настъпили изменения в планирането на фонда работна заплата и заплащането на
труда наложи се да бъдат издадени през отчетния период шест окръжни. От по-съществено значение са окръжни №№ 55/1957 г., с което беше разрешен въпроса за контрола по разходването на
фонда на работна заплата от филиалите и поделенията на стопанска сметка № 77/1957 г., във връзка с постановлението за разширяване правата на народните съвети. На клоновете са давани своевременно пълни указания, във връзка с възникналите нови положения на контрола, в резултат на
което запитванията на банковите клонове в сравнение с 1956 г. значително намаляха.
Поради това, че все още се забави излизането на наредбата, банковите клонове продължават да работят с много документи, уреждащи контрола и при значителна разпокъсаност на въпросите, което ги затруднява. За отстраняване на тези слабости, след одобряването на наредбата от
Министерския съвет, отделът ще издаде инструкция за контрола по фонда работна заплата, в която ще бъдат дадени подробни указания за приложение на наредбата и ще бъдат обобщени останалите в сила нареждания, дадени с отделни окръжни.
*
* *
През 1957 год. отделът положи усилия за по-нататъшно подобряване ръководството и контрола на банковите клонове, които в сравнение с предшествуващата 1956 година се значително
подобриха, макар че през 1956 г. бяха проверени от служители при отдела почти всички банкови
клонове, помощта на място беше насочена предимно по предварителния контрол. През 1957 година в изпълнение на решението на Централното управление, както и поради ограничения в командировките, проверките бяха извършени предимно в големи банкови клонове, както и в такива, в
района на които има развита промишленост, като тежестта на проверките се постави върху последващия контрол и по-специално върху въздействието, което банковите клонове оказват за икономичното разходване на фонда работна заплата в предприятията. Проверките се извършваха в
повечето случаи от старши инспекторите при отдела с участие на младите специалисти, които по
този начин можаха да добият практически опит. При проверките в клоновете служителите от отдела извършиха показни проверки в предприятията за разкриване на причините за неикономичните
разходи, с което се засили помощта на място.
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През отчетния период бяха извършени проверки в 45 банкови клонове, при което се констатира, че в значителен брой клонове борбата с преразходите и за икономичното разходване на
фонда работна заплата е засилена и контрола подобрен.
При следене работата на банковите клонове отделът отдава голямо значение на ревизионните актове, които дават сравнително пълна картина за състоянието на контрола по фонда работна заплата, особено по предварителния контрол.
Актовете за извършените ревизии се проучват своевременно от служителите в отдела. По
констатираните слабости се взема отношения, като на Ревизионното управление се дава текста за
раздела по контрола на фонда, който следва да се включи в писмата на Ревизионното управление
до клоновете във връзка с ревизиите. Чрез Ревизионното управление отделът поставя на ревизорите допълнителни задачи, като изисква да проверят при ревизиите, какво е направено от клона по
дадените му конкретни указания от отдела за отстраняване на слабостите в контрола на фонда работна заплата и по разходването на фонда в някои предприятия от национално значение. Ревизорите поддържат връзка с отдела за изясняване на възникнали въпроси, които ги затрудняват при
ревизиите. За изясняване на такива въпроси, както и за засилване на последващия контрол, отделът проведе съвещание с ревизорите, което допринесе за отстраняване на някои различия в практиката на ревизорите.
Отделът следи за непосредствената работа на банковите клонове през течение на годината
и по записките за извършения контрол относно законосъобразното разходване на фонда, по докладите за извършените обследвания на предприятията, допуснали преразходи, както и по отчетните форми за разходването на фонда.
Докладите за обследванията се преглеждат от служителите при отдела, като за допуснатите съществени слабости при обследванията се обръща внимание на банковите клонове и им се дават конкретни указания за задълбочаване на анализа. Липсват обаче данни, по които да се вижда
какво е въздействието на банковия клон. По записките отделът следи за редовното извършване на
проверките по законосъобразното разходване на фонда работна заплата и за броя и характера на
разкритите нарушения. През 1957 година са извършени 17.422 проверки, при които са констатирани 2.367 нарушения. Броят на нарушенията в сравнение с 1956 година е намалял с 22%, което в
значителна степен се дължи на засилване на контрола от страна на банковите клонове. За констатираните нарушения банковите клонове вземат мерки по реда на окр[ъжно] № 57/1954 г. и като
крайна мярка налагат глоби до 50 лв. Пълни данни в отдела за издадените постановления за глоби
няма, но от проверките в банковите клонове констатираме, че управителите се въздържат да издават постановления за глоби, докато преди, когато компетенцията беше при Управлението на банката, исканията за глобяване бяха много повече, което се дължи на все още съществуващата търпимост към слабостите на предприятията. През отчетния период от Управлението на банката, по
искане на банковите клонове, бяха издадени 29 постановления за налагане глоби във връзка с констатирани нарушения, по разходването фонда на работната заплата.
За облекчаване на банковите клонове и съкращаване на книжнината, записките, които преди се изпращаха месечно, сега се дават тримесечно, с което бе изпълнено решението на Централното управление от миналата година по отношение на записките.
За да се подобри работата в клоновете, отделът обобщи най-често допусканите слабости,
както по предварителния, така и по последващия контрол и издаде циркулярно писмо № 1882 от
1957 г., с което се заостри вниманието върху причините за допусканите слабости, предяви се повишена взискателност и се дадоха конкретни нареждания за отстраняване на основните слабости,
което е в духа на решенията на Централното управление, за по-нататъшното подобряване работата по контрола на фонда работна заплата.
Преди да престъпи към представяне за наказания на управители на изоставащи банкови
клонове в контрола по фонда работна заплата, отделът изготви отворено писмо от името на Председателя на банката до управителите на банковите клонове Асеновград и Кирковски районен клон.
С отвореното писмо отделът си постави за цел по този начин да въздействува и върху останалите
банкови клонове, в които състоянието на контрола е също незадоволително.
От проверките, които служители при отдела извършиха през м. юни т.г. в банковия клон
Асеновград и някои други клонове, се констатира, че отвореното писмо е било разглеждано от ак-
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тива на тези клонове и са набелязани мероприятия за отстраняване на съществуващите слабости и
за подобряване на контрола по фонда, което дава основание да се счита, че писмото ще постигне
поставената цел.
За да въздействува върху работата на клоновете, отделът използува през годината в значителна степен и страниците на „Известия на БНБ“. Така в статията „Да издигнем на по-високо ниво работата на контрола по фонда работна заплата“, поместена в „Известия“ бр. 12/1957 г., беше
направен анализ на слабостите, които продължават да се допускат по предварителния и последващия контрол, като конкретно бяха посочени и клоновете. В „Известия“ бр. бр. 5 и 6 от 1957 година беше поместена статията „Да подобрим работата по контрола за икономично разходване на
фонда работна заплата“, в която бяха дадени допълнително конкретни указания, относно проверките в предприятията и отстраняване причините за преразходите. В „Известия“ бр. 5 от т.г. беше
поместена статията „Определяне влиянието на измененията в асортимента върху разходването на
фонда работна заплата“, която има за цел да подпомогне инспекторите по кредита с конкретни
указания по въпроса за трудоемкостта на асортиментите, който въпрос често ги затруднява. За обмяна на опит между клоновете отделът предложи на банковите клонове Пловдив-1 и Коларовския
районен банков клон да излязат със статии, в които да споделят техния опит в работата на контрола по фонда. Отделът също ще издаде статия за ролята на банковия контрол по фонда работна заплата и неговите задачи, във връзка с директивите на VII-я конгрес на Българската комунистическа партия, която ще изпрати за поместване в списанието „Финанси и кредит“.
*
* *
Важно място в контрола по фонда на работна заплата заемат проверките, които банковите
клонове извършват в предприятията относно разкриване причините за неикономичното разходване на фонда. Тези проверки по своя характер представляват съществена част от икономическата
работа в предприятията, във връзка с увеличаване производителността на труда и снижаване себестойността на продукцията. И през 1957 година отделът постави тежестта на своята работа в засилване ръководството и контрола на банковите клонове за качествено извършване на тези проверки.
В резултат на усилията на управителите на много банкови клонове, като софийските районни клонове 1, 2, 3, 4 и 5, Пловдив-1, Пловдив-2, Бургас, Димитрово, Варна, Коларовград, гара Искър, Малко Търново и др., и оказаната помощ от страна на отдела, работата на последващия контрол по фонда работна заплата в сравнение с 1956 година чувствително се подобри. Повечето от
допуснатите преразходи през 1957 година са обследвани и общо взето въздействието на банковите клонове върху предприятията в борбата с преразходите се засили, което се потвърждава от намалението на преразходите в републ[иканската] промишленост спрямо [- - -]. Така сумата на преразходите от 73.000.000 лева или 3% спрямо фонда за 1956 година са намалели на 64.600.000 лева или 2% спрямо фонда за 1957 година. За I-то тримесечие на 1958 година преразходите в републиканската промишленост възлизат на 15.400.000 лева или 2% спрямо фонда. Независимо от намаляването на преразходите, все още значителни резерви за увеличаване производителността на
труда остават неизползувани, особено в машиностроенето и добивната промишленост.
Постигнатите резултати от банковите клонове в борбата с преразходите са все още незадоволителни и не отговарят на изискванията за активно въздействие върху работата на предприятията, за икономично разходване на фонд работна заплата и за увеличаване производителността на
труда. Все още значителен брой преразходи остават необследвани или се обследват с голямо закъснение. При обследванията не всякога се разкриват действителните причини за преразходите
поради това, че инспекторите не правят задълбочен анализ и се ограничават предимно с данни от
обзорите и обясненията на ръководствата на предприятията. В редица случаи, макар и да са разкрити действителните причини за преразходите, работата за въздействието не се довежда докрай –
не се набелязват конкретни мероприятия или не се контролира тяхното изпълнение, не се сигнализира и търси съдействието на местните партийни органи и висшестоящите организации. Тези слабости се допускат в различна степен от банковите клонове Мездра, Хасково, Лом, Белоградчик,
Поляновград, Левскиград, Асеновград, Кирковски районен клон, Севлиево и др., и се дължат на
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все още незадоволителната квалификация на част от инспекторите по кредита и в редица случаи на
формално отношение към слабостите на предприятията, както и на недостатъчно ръководство и
взискателност от страна на управителите към работата на инспекторите по кредита.
Считаме, че курсовете, които бяха организирани през тази година от Централното управление на банката във връзка с квалификацията, с инспекторите по кредита, както и отвореното писмо от страна на др. председател на банката, ще спомогнат за подобряване на работата и в тези банкови клонове.
Независимо от икономическата работа, която банковите клонове извършват във връзка с
разходването на фонда, отделът от своя страна следи за разходването на фонда работна заплата в
отделните отрасли – по управления и министерства, като за целта използува банковите отчетни
форми и тези на Централното статистическо управление. Въз основа на данните от тези форми,
анализът и проверките се насочват главно в управленията и министерствата, в които са допуснати сравнително големи преразходи или са реализирани значителни и необосновани икономии и са
на лице съществени слабости в организацията на труда. Така през 1957 г. бяха извършени проверки на 18 министерства и управления, като Министерството на транспорта и съобщенията, управления „Дървообработваща индустрия“, „Въглища“, „Месопромишленост“, „Памучна индустрия“
и др. За констатираните съществени слабости в разпределението на плана по труда, системите на
заплащане на труда и борбата с преразходите, отделът е сигнализирал пред съответните министри, като е изисквал да бъдат взети мерки за отстраняване на слабостите. За констатираните слабости в управления „Въглища“, „Машиностроене“, „Елпром“, „Дърводобив и транспорт“, „Дървообработваща индустрия“, „Мебелна индустрия“, „Консервна индустрия“, „Месопромишленост“, „Тютюнева промишленост“, „Металообработване“, „Текстилни влакна“, „Шивашка промишленост“ и др. беше сигнализирано пред съответните министерства, като беше поискано да бъдат взети необходимите мерки. В редица случаи във връзка с тези сигнали, управленията и министерствата предприеха мерки за отстраняване на слабостите и подобряване на работата. В много
случаи обаче преразходите се одобряват формално, без да се вземат достатъчни мерки и окаже помощ на място, поради което слабостите по разходването на фонда работна заплата продължават да
се допускат от редица предприятия в машиностроенето, шивашката промишленост, дървообработващата промишленост и др. Една от причините за това формално отношение при одобряване на
преразходите е и съществуващият ред в 793-то постановление, съгласно което преразходите се
одобряват за сметка на икономиите, реализирани от добре работещите предприятия. За отстраняване на тази съществена слабост в проекто-наредбата по контрола на фонда, която е внесена в
Министерския съвет, е предвидено задължение за предприятията от републиканската промишленост да реализират икономии за покриване на одобрените им преразходи, в тримесечен срок.
Важно място в икономическата работа на отдела заемат мненията, които изготвя по документи на Министерския съвет, във връзка с одобряване преразходи на министерствата, изменения
и допълнения на плана по труда, системите на заплащане и нормирането на труда. Така, през отчетния период са изготвени мнения по 32 постановление и разпореждания на Министерския съвет.
С цел да се дадат добре обосновани мнения, в редица случаи служителите от отдела са извършвали проучвания в министерствата и управленията. Качеството на тези мнения през годината се чувствително подобри, като значителна част от тях бяха взети под внимание от министерствата и Министерския съвет. Освен това, във връзка с изготвянето на някои основни документи по труда, като например постановлението за разширяване правата на ръководителите на предприятията и по
уреждане на въпросите по премирането, отделът поддържаше връзка с Държавната планова комисия, ЦС на профсъюзите и Министерство на финансите и държавния контрол, като служители от
отдела са участвували в съвещания при подработването на документите.
При проверките в управленията и министерствата се констатира, че допуснатите преразходи от предприятията в значителна степен се дължат на недостатъчното ръководство и контрол
върху работата на предприятията от страна на висшестоящите организации. Във връзка с тези
слабости отделът направи задълбочена проверка в Министерството на леката промишленост и
подчинените му управления, при която констатира, че причините за това състояние на ръководството и контрол се дължат главно на съществуващите слабости в самата структура на министерствата и управленията.
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В министерствата и управленията се дублират едни и същи отдели, работата на които се
състои главно в разпределяне и даване на финансово-производствените и други планове, без да
има звена, които оперативно да ръководят и контролират цялостната дейност на предприятията.
От общия брой на персонала в системата на Министерството на леката промишленост, 70% е съсредоточен в управленията, поради което министерството не е в състояние да провежда оперативно ръководство върху работата на предприятията и връзката с тях е много слаба. Необходимото
оперативно ръководство и контрол не се осъществява и от самите управления, тъй като те вършат
почти същата работа, каквато извършват отделите в министерството. Така за 1957 година от страна на различните отдели в управленията към Министерството на леката промишленост са извършени само единични проверки на предприятията и то предимно в София, поради което редица
предприятия са продължавали да допускат големи и систематически преразходи по фонда работна
заплата, както и други слабости по показателите на финансово-производствения план. Тази структура на звената в министерството не дава също така възможност в много случаи да се разкриват
резервите за увеличаване производителността на труда и снижаване себестойността на продукцията. Подобно е положението и в другите министерства с промишлена дейност. За констатираните
слабости в структурата на министерството и управленията, във връзка с ръководството и контрола на предприятията бе сигнализирано пред министъра на леката промишленост.
През 1957 година от предприятията към републиканската промишленост са реализирани
икономии на сума 200.360.000 лева по фонда за работниците. Тази икономия в сравнение с 1956
година се е увеличила с 25.500.000 лева или с 21%. За установяване реалността на тези икономии,
през годината бяха извършени от отдела проверки в редица предприятия към отделни управления.
Във връзка с тези проверки беше изработена и методологията за издирване на завишени фондове
на предприятията, като за целта на отделни клонове бяха дадени специални указания. В резултат
на направените проверки се установи, че в редица предприятия икономиите се дължат не само на
увеличена производителност на труда, но в значителна степен на изпълнение по-малко трудоемки
асортименти, както и на завишени фондове. Така например ДИП „Васил Коларов“ електрокабелен
завод в Бургас, е реализирал през всички тримесечия на 1957 година значителна икономия по фонда работна заплата за работниците, от която 597.000 лева се дължи на завишен фонд и представлява 12% от годишния фонд. Значителни завишени фондове бяха констатирани и в Електропорцелановия завод „Ленин“, гара Николаево – 391.000 лева, или 6% спрямо фонда, Електромоторната
фабрика в Троян – 226.000 лева, или 6%, Фабриката за осветителни тела в Стара Загора – 177.000
лева, или 9%, Електрокабелната фабрика в Севлиево – 405.000 лева, или 14%, ДИП „Асен Златаров“, гара Искър – 301.600 лева, или 3%, Държавния содов завод „Карл Маркс“ – 400.000 лева,
или 3% и др. За наличието на завишени фондове сигнализирахме пред Държавна планова комисия
и Министерството на финансите и държавния контрол.
През течение на годината отделът е следил също така и въпросите, свързани с измененията в системите на заплащане труда, както и въпроса за внедряване научно-техническото нормиране на труда. Голяма част от съществуващите слабости в заплащането и нормирането труда на работниците ще бъдат отстранени с въвеждането на новите тарифни мрежи, които започнаха да се
прилагат пробно през тази година. От страна на отдела бяха направени проучвания и по отношение на сделно-прогресивната система на изплащане труда в някои отрасли към Министерството на
тежката промишленост и Министерството на строежите и строителните материали. От проучванията се констатира, че тази система на заплащане труда, която има оправдание само в някои тесни
места в производството, се прилага масово в предприятията към посочените министерства, което
при сегашните условия намираме за нецелесъобразно и води до оскъпяване на продукцията. Така
през 1957 година от предприятията към тези министерства е заплатено за прогресивна премия на
сделчици 43.869.000 лева. За констатираните слабости сме сигнализирали пред съответните министерства, Държавна планова комисия и Министерството на финансите и държавния контрол.
За разходването на фонда работна заплата през 1957 година отделът изготви информация,
в която направи подробен анализ както на преразходите, така и на икономиите по министерства и
управления. Тази информация изпратихме до Държавна планова комисия и на Министерството на
финансите и държавния контрол.
Независимо от слабостите, които отделът допуска в своята работа при провеждането на
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контрола, срещат се редица трудности, които произтичат от честите изменения в реда на планирането и отчитането на труда, поради това, че не се спазват установените категории персонал и основните положения на 793-то постановление. За тези трудности сме сигнализирали пред Държавната планова комисия, но голяма част от тях все още не са отстранени.
Направеното от отдела във връзка с икономическата работа и проблемните въпроси по разходването на фонда работна заплата и увеличаване производителността на труда е все още недостатъчно за преодоляване на съществуващите слабости в това отношение. Връзките със службите
по труда при министерствата и управленията, както и въздействието върху тях са все още недостатъчни. Координацията в работата на отдела с работата на Управление „Промишлен кредит“ още
няма конкретни форми, поради което въпроса за анализа на себестойността и други въпроси по
икономическия анализ на цялостната дейност на предприятията още не са разрешени.
*
* *
Във връзка с решението на Централното управление за повишаване квалификацията на
младите специалисти, с цел да се подготвят практически като пълноценни инструктори, проверките в банковите клонове през отчетния период бяха извършени в повечето случаи от старшите инспектори при отдела заедно с младите специалисти. В резултат на това работата на младите специалисти се подобри и те вече извършват самостоятелно проверки в банковите клонове. Във връзка
с повишаване на квалификацията, служителите участвуваха в просветното звено по икономика на
промишлеността, на което са изнасяни лекции и от служители при отдела.
Колективният метод на работа е широко застъпен по пътя на служебните съвещания, дейността на профгрупата и партийната група. Тяхната дейност е насочена предимно в изпълнение на
служебните планове, с което се оказа ценна помощ за придвижване и изпълнение на поставените
задачи.
При издаване на окръжни, изготвяне на мнения и други документи, отделът е съгласувал
въпросите с другите управления и някои банкови клонове, но координацията в оперативната работа е още недостатъчна.
*
* *
От изложеното се вижда, че въпреки постигнатите резултати в работата на банковия контрол по разходването на фонда работна заплата, отделът е допуснал и редица слабости, отстраняването на които ще допринесе за по-нататъшно подобряване на работата. По-съществените слабости са следните:
1. Съществуващите слабости в основните принципи на 793-то постановление все още не са
отстранени.
2. Наличието на голям брой документи, уреждащи контрола по фонда, затруднява работата на банковите клонове по този контрол.
3. Въздействието на банковите клонове върху работата на предприятията, във връзка с
икономичното разходване на фонда работна заплата и увеличаването производителността на труда е недостатъчно.
4. Все още взискателността от страна на отдела върху работата на банковите клонове е незадоволителна.
5. Контролът във висшестоящите организации не е обхванал всички министерства и управления и проверките, които се правят, не могат да разкрият всички слабости.
6. Материалите, които отделът получава за работата на банковите клонове, не могат да дадат пълна картина за въздействието на банковите клонове върху работата на предприятията.
7. Борбата със слабостите и извращенията при премирането не е разгъната както от отдела,
така и от банковите клонове.
8. Въпросът за установяването на завишени фондове и за цялостно издирване на излишествата във фонда на работната заплата не е поставен като система в работата.
9. Отделът не е взел мерки за популяризиране опита на добре работещите клонове.
10. Координацията в оперативната работа на отдела с кредитните управления е недостатъчна.
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РЕШЕНИЕ
Централното управление след като разгледа доклада за дейността на отдел „Контрол фонд
работна заплата“ за 1957 година, задължава началника и служителите при отдела да вземат мерки
за отстраняване на допуснатите слабости и засилване на контрола, като за целта проведат следните мероприятия:
1. В срок до 10 септември 1958 година да представят на централното управление на банката инструкция за приложението на наредбата за контрола по фонда работна заплата, която е внесена за одобряване в Министерския съвет. В инструкцията също така да обобщят останалите в сила нареждания по контрола на фонда, дадени с отделни окръжни.
2. Да вземат мерки за засилване контрола и взискателността спрямо банковите клонове във
връзка с въздействието върху работата на предприятията, като до края на месец ноември направят
задълбочена преценка в работата на изоставащите клонове и излезат с предложение за вземане на
административни мерки.
3. За основните министерства – на тежката промишленост, на леката промишленост, на
строежите и строителните материали, на хранителната промишленост и на транспорта и съобщенията и подчинените им управления, да обезпечат по една проверка през годината, като проверките се извършват задълбочено, за разкриване съществените слабости в тяхната работа.
4. При изготвяне на инструкцията за приложение на наредбата за контрола по фонда да се
предвиди вместо тримесечните записки, банковите клонове да изпращат за всяко шестмесечие доклад за проведения контрол и постигнатите резултати.
5. До края на месец септември да дадат на банковите клонове допълнителни нареждания,
във връзка със засилване на борбата със слабостите и извращенията при премирането.
6. В инструкцията за приложение на наредбата за контрола по фонда да разработят методология, във връзка с установяването на завишените фондове в предприятията и да сигнализират
пред министерствата за констатираните завишени фондове.
7. Да вземат мерки за широко използуване „Известия на БНБ“ за популяризиране опита на
добре работещите банкови клонове.
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ:
/Ж. Проданов/

София, 4 юли 1958 година
ЦДА, ф. 132, оп. 19, а.е. 2, л. 1–2, 4–10. Оригинал. Машинопис.

№ 413
ЗАПИСКА ОТ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С МНЕНИЕ ЗА
ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА ПРЕДЛОЖЕНОТО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ПО
ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ОДОБРЕНИЕ НА ДОПУСНАТИЯ ОТНОСИТЕЛЕН
ПРЕРАЗХОД НА ФОНД „РАБОТНА ЗАПЛАТА“ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1963 Г. В
ПРЕДПРИЯТИЯТА НА КОМИТЕТА
София, 11 февруари 1964 г.

СПРАВКА
21-14
Председателят на Комитета по хранителната промишленост предлага да бъде одобрен допуснатият относителен преразход на фонд работна заплата за производствения персонал на предприятията при Комитета за IV тримесечие на 1963 г. в размер на 104,1 хил. лева.
Иска се през 1963 г. по изключение да не се прилага т. 2 на 104-то постановление на Министерския съвет от 23.IХ.1963 г. относно възстановяване на получени премии през годината по
отношение на ръководните инженерно-технически работници и служители в захарните заводи.
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Изтъква се, че през IV тримесечие на 1963 г. Комитетът по хранителната промишленост е
изпълнил производствената си програма 103,1%, плана за производителността на труда на промишлено-производствения персонал 100,7%, а плана за средната работна заплата 100,8%. Преразходът идва от предприятията на захарната промишленост, управление „Рибно стопанство“ и управление „Млекопреработване“, които поради липса на суровини не са изпълнили производствената си програма. Например предприятията от захарната промишленост са изпълнили производствената си програма 68,3%, плана по производителността на труда 78,1%, а плана за средната работна заплата 101,1%, поради което е допуснат преразход от 661 хил. лева.
Поради това, че на захарните заводи не е доставено 811 хил. т захарно цвекло и постъпленията през кампанията са били неритмични, заводите не са работили с пълния си капацитет, а в отделни случаи работата им е била и преустановявана. Това е довело до значителен относителен
преразход на фонд работна заплата.
Подобно е положението и при управленията „Млекопреработване“ и „Рибно стопанство“,
където е допуснат относителен преразход на фонд работна заплата съответно 73,9 хил. лева и 49,2
хил. лв., или общо за трите подотрасъла преразходът възлиза на 784 хил. лв. В резултат на взетите мерки – реализиране по-големи икономии в другите подотрасли на хранителната промишленост – преразходът за Комитета общо възлиза само на 104,1 хил. лв.
През някои от тримесечията на 1963 г. в захарните заводи са изплатени премиални възнаграждения на ръководните инженерно-технически работници и служители. Поради това, че годишният план за производителността на труда не е изпълнен, би следвало, съгласно т. 2 на 104 постановление на Министерския съвет от 23.IХ.1963 г., тези суми да бъдат върнати. Като се изтъква, че
неизпълнението на плана не е по вина на ръководния персонал, предлага се за 1963 г. по изключение да не се удържат изплатените премии в захарните заводи.
Държавният комитет за планиране, Министерството на финансите, Комитетът по труда и
работната заплата и Българската народна банка не възразяват по предложението.
*
*
*
Понеже неизпълнението на плана в захародобивните заводи, млекопреработвателните
предприятия и предприятията на управление „Рибно стопанство“ се дължи на недостига на суровини, намираме предложението на Комитета по хранителната промишленост за целесъобразно.
Тъй като по него няма възражения, предлагаме то да се приеме на подпис.
София, 11. февруари 1964 г.
ЦДА, ф. 136, оп. 38, а.е. 51, л. 2–4. Оригинал. Машинопис.

№ 414
ОКРЪЖНО НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА НЕЙНИТЕ
КЛОНОВЕ С УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ОКРЪЖНО № 11 НА ЦЕНТРАЛНОТО
УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ ОТ 28 ЯНУАРИ 1964 Г. ЗА ДОПУСНАТИТЕ ОТ ГОРСКИТЕ
СТОПАНСТВА ПРЕРАЗХОДИ ПО ФОНД „РАБОТНА ЗАПЛАТА“
София, 16 април 1964 г.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Отдел „Контрол фонд раб. заплата“
№ 35
ОКРЪЖНО
До
УПРАВИТЕЛИТЕ НА
БАНКОВИТЕ КЛОНОВЕ
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Относно: I. Приложение на окр. № 11 от 1964 г. спрямо горските стопанства
[...]
I.
По отношение на допуснатите от горските стопанства преразходи по фонд работна заплата за първото тримесечие от годината, дължащи се на преизпълнение на плановете в първа и втора фази (сечта и извоза), няма да прилагате указанията за олихвяване на тримесечните преразходи, дадени ви с окр. № 11 от 28.I.1964 година.
За целта горските стопанства представят на обслужващия банков клон справка за установяване на този преразход.
Частта от преразхода за първото тримесечие, която остана непокрита в края на третото
тримесечие, се олихвява с 8% годишна лихва.
Когато част от преразхода за първото тримесечие остане непокрита и в края на годината,
олихвяването става по реда установен с окр. № 11, като се олихвява преразхода по годишния фонд
работна заплата.
Преразходите за първото тримесечие, които не се дължат на преизпълнение на плановете
за сечта и извоза, както и преразходите за останалите тримесечия, без оглед на причините за допускането им се олихвяват по реда, указан в посоченото окръжно.
За свръхнормативните натрупвания, от преизпълнение на плана през първото тримесечие
за сечта и извоза на горските стопанства не налагайте санкцията по т. 3 от 104-то МП до изтичане на деветмесечието.
[...]
за ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Г. Димов
ЦДА, ф. 132, оп. 26, а.е. 7, л. 236. Копие. Машинопис.

№ 415
ОКРЪЖНО С УКАЗАНИЯ ЗА КОНТРОЛА ПО РАЗХОДВАНЕТО НА ФОНД „РАБОТНА
ЗАПЛАТА“ В ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПРИЛАГАЩИ НОВАТА СИСТЕМА НА ПЛАНИРАНЕ И
РЪКОВОДСТВО, И С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТА*
София, след 22 септември 1964 г.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Отдел „Контрол фонд работна заплата“
№- .........

София,

октомври 1964 година.

ОКРЪЖНО
До
УПРАВИТЕЛИТЕ НА
БАНКОВИТЕ КЛОНОВЕ.
ОТНОСНО: Контрола по разходването на фонда работна заплата от предприятията, в които се
прилага новата система на планиране и ръководство на народното стопанство.
С решение на оперативната група при Председателя на Министерския съвет по пробно
приложение на новата система на планиране и ръководство на народното стопанство (протокол
№-37 от 24.VII.1964 г.) на Българската народна банка се възлага да извършва контрол по разходването на фонда работна заплата на предприятията, в които се прилага тази система.
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За изпълнение на това решение, Ви даваме следните указания:
1. Във връзка с отпускането на средства за заплати, от IV-то тримесечие на 1964 година,
предприятията да представят на обслужващия ги банков клон най-късно до графика за получаване
заплати за първата половина на първия месец от тримесечието, утвърден от директора на предприятието тримесечен план по труда с разпределение по месеци.
Промени в плана по труда могат да се правят най-късно до края на месеца или тримесечието, за което се отнасят. Промените се представят от предприятията в съответния банков клон не
по-късно от първото получаване на средства за заплати, след извършване на промяната.
2. Предприятията изплащат заплати със средства, получени от банката. Неизплатените суми се връщат в банката в срок до 5 работни дни. Използуването на средства за изплащане на заплати от постъпленията в предприятията може да става по реда на окръжно №-79 от 8.VIII.1964 година.
3. Банката отпуска средства за заплати на определени графици два пъти в месеца, както и
при окончателното разплащане за месеца, тримесечието и годината, от остатъка на печалбата за
индивидуално разпределение, когато това става като допълнително плащане.
Средствата за заплати извън установените графици се отпускат при използуване на отпуск,
повикване на учебен сбор във връзка с войсковия отчет и други подобни случаи, като тези плащания се допускат и преди да е представен план по труда.
4. Средствата за заплати на предприятията се отпускат в зависимост от крайния резултат на
тяхната дейност.
Средства за заплати за първата половина на месеца се отпускат от банката до 50% от предвидения в плана по труда фонд работна заплата.
Когато предприятието няма загуба, банката отпуска средства за заплати за втората половина на месеца до размера на начислените и включени в себестойността заплати и частта от фактическата печалба за допълнително индивидуално разпределение.
5. Ако предприятието има загуба, банковите клонове отпускат за първия месец средства за
начислените заплати по тарифни условия и щатни таблици, включени в себестойността, но уведомяват съответната висшестояща организация за вземане на необходимите мерки за покриване на
загубата, като копие от писмото изпращат на Централното управление на банката. Когато през
следващия месец загубата не се покрие, средства за заплати за непокритата загуба за предшествуващия и текущия месец ще се отпускат, освен със специално разрешение на Централното управление на банката, за което предприятието трябва да направи искане чрез висшестоящата си организация.
Когато в горните случаи загубата се покрива от печалба, изчислена според фактическата
себестойност на налична качествена продукция, нереализирана в рамките на плана за реализацията, по причини, независещи от предприятието или със средства от резервния фонд за индивидуално разпределение, уведомление и удръжки не се правят.
6. На предприятията със сезонна дейност средства за заплати се отпускат от банката авансово до месеца, през който според плана на сезонните разходи, тези разходи се възстановяват в
себестойността на продукцията.
Авансовото отпускане на средства за заплати в тези случаи се извършва в рамките на предвидения фонд работна заплата за съответния период в плана по труда.
7. При получаване на средства за заплати за втората половина на месеца, предприятията
представят на банковите клонове справка по установен образец с данни, от които да се вижда
крайния резултат на база реализираната и очакваната печалба или загуба.
Под „очаквана печалба“ се разбира печалбата от реализираната през даден период продукция, която още не е осчетоводена по установения ред.
Ако до графика за изплащане заплатите за втората половина на месеца предприятието не
разполага с необходимите данни за попълване на справката, банковият клон отпуска средства за
заплати без да изисква справка, която следва обаче да се представи до срока за изготвяне на баланса или оборотната ведомост за същия месец. Справката за отпускане на средства за заплати за третия месец от тримесечието се изготвя с данни за цялото тримесечие.
Справка се представя и при отпускане на средства за окончателното разплащане за месеца,
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тримесечието, годината, за сметка на печалбата за индивидуално разпределение, когато това става като допълнително плащане.
Когато предприятието е представило справка не по графика, а до срока за изготвяне на баланса и е допусната загуба, за получените в повече суми се постъпва по реда на т. 5 от настоящето окръжно.
При установяване, че е разпределена допълнително по-голяма сума от фактическата печалба, разликата се удържа от следващото плащане.
8. Предприятията могат да получат суми за заплати след издължаване на вноските в бюджета, срочната и просрочена задлъжнялост към банката, задълженията към доставчиците и отчисленията за фондовете. При недостиг на средства след покриване на горните задължения, предприятията могат да ползуват заем за заплати, ако отговарят на условията за такъв заем.
9. Банковите клонове извършват проверки в предприятията за верността на представените
данни, във връзка с получаването на средства за заплати, за целевото разходване на тези средства и за спазване наредбите за заплащане на труда. Тези проверки се извършват най-малко веднаж
в три месеца, или по-често, по нареждане на управителя на банковия клон.
При констатиране на груби нарушения на правилниците за предприятията и наредбите за
прилагане на новата система на планиране и ръководство на народното стопанство, ще изнасяте
въпроса пред Централното управление на банката, което може да нареди да не се отпускат средства за заплати до отстраняване на нарушенията.
10. Средства за заплати и други трудови възнаграждения за сметка на фонд „Социално-битови и културни потребности“ се отпускат в рамките на наличните суми по сметката на фонда в
баланса на предприятието, без да се изисква представяне на справка по точка 7 на настоящето.
11. Независимо, че извършваният банков контрол по разходването на фонда работна заплата на предприятията, в които се прилага новата система, не е непосредствено свързан със спазване съотношението между производителността на труда и средната работна заплата, извършвайте
наблюдения по тези показатели. При констатиране на големи и неоправдани отклонения при изпълнението му, уведомявайте Централното управление на банката.
12. Отпуснатите средства за заплати записвайте по картон обр. III-40. Данни по форма №13 на ИСО за тези предприятия за сега няма да давате.
В тримесечните анализи за контрола по фонда работна заплата, давайте данни за констатирани от вас нарушения и слабости, допускани от предприятията по разходването на фонда работна заплата и наредбите по заплащане на труда.
13. За нарушаване разпорежданията на настоящето окръжно, на виновните длъжностни лица от предприятията се налагат санкции по реда на чл. чл. 7-9 от Указа за правата на Българската
народна банка при ликвидиране на вземанията є и за наказанията за нарушаване на правителствените разпореждания по дейността на банката.
Приложение: 1 справка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. Несторов
ЦДА, ф. 132, оп. 26, а.е. 3, л. 304–306. Оригинал. Машинопис.
* Окръжното е прието от УС на БНБ с Протокол № 25 от 22 септември 1962 г.
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№ 416
РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА НЕ СЕ НАЛАГАТ САНКЦИИ ОТ БНБ НА
ЗАВОДИТЕ ОТ ДЪРЖАВНОТО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ „МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ И
ДЪРВООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ“ ПОРАДИ НЕДОСТИГ НА
РЕЗУЛТАТИВЕН ФОНД „РАБОТНА ЗАПЛАТА“, И ЗА ОТСРОЧВАНЕ ИЗДЪЛЖАВАНЕТО НА
ОТПУСНАТИТЕ НА ЗАВОДИТЕ ЗАЕМИ
София, 26 юли 1967 г.
Ã»Õ»—“≈–—

» —⁄¬≈“

Р Е Ш Е Н И Е № 331
София, 26 юли 1967 год.
1. Българската народна банка да не прилага санкции до края на 1967 г. на заводите от ДСО
„Металообработващи и дървообработващи машини и инструменти“ поради недостиг на резултативен фонд работна заплата и да оформи отпуснатите заеми на заводите към 30 юни тази година
за фонд работна заплата в редовен заем с 2% лихвен процент, който да се погаси на равни части до
31 март 1968 г.
2. Комисията по цените, по предложение на Министерството на машиностроенето да разгледа и утвърди реални цени на изделията, на които са направени подобрения с оглед покриване на
преразхода и създаване на нормални условия за работа в заводите.
3. Комисията по цените да отмени ограниченията за тази година за фактуриране на допълнителните принадлежности на струговете, упоменати в писмо № М-3910 от 31 май 1967 г. От 1
януари до 31 декември 1967 г. тези принадлежности да се фактурират, както и досега отделно от
цената на струговете, съгласно решение № 84 от 1.IV.1964 г. на Комисията по цените.
София, юли 1967 г.
За председател на
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: (п) Т. Цолов
Гл. секретар на
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: [- - -]
СЪВЕТНИК-ЮРИСТ:
ЦДА, ф. 136, оп. 45, а.е. 313, л. 1. Копие. Машинопис.

№ 417 4.1. (1010)
ЗАПИСКА ОТ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „ОБОРОТНИ СРЕДСТВА“ В БНБ ДИМИТЪР
КАСАБОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРИЛ ЗАРЕВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА
ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ЗАЕМИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ*
София, 30 август 1971 г.
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
др. КИРИЛ ЗАРЕВ
ТУК
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ЗАПИСКА
от ДИМИТЪР КАСАБОВ, директор на дирекция „Оборотни средства“
Другарю Председател,
Съгласно т. 70.1. от Наредбата за образуване и разпределение на печалбата в държавните
стопански организации, когато през отделни периоди на годината общо за държавната стопанска
организация е допуснат преразход на фонд „Работна заплата“ и фонд „Икономическо въздействие
и подпомагане“ е отрицателна величина, Българската народна банка отпуска заем за фонд
„Работна заплата“, ако има условия за това. В тези случаи отрасловото министерство и БНБ анализират състоянието на държавната стопанска организация и при необходимост внасят въпроса за
разглеждане в Комитета за стопанска координация, а сега в Министерския съвет.
В същност новия икономически механизъм по отношение на фонда „Работна заплата“ се
прояви при съставяне на схемите за образуване и разпределение на печалбата към 30 юни, след
като се направиха някои изменения и допълнения с 29-то постановление на МС от т.г., съгласно
които когато по схема 1а фонд „ИВП“ е отрицателна величина, тя се покрива от нормативно определените отчисления от печалбата за разпределение за фонд „РТУ“, а когато те не са достатъчни,
с недостига се намаляват пропорционално нормативните отчисления за издръжка на централното
управление, за фонд „Повишаване ефективността на външната търговия“ и за специфичните фондове до тяхното пълно изчерпване.
При изпълнението на посочената точка от Наредбата за образуване и разпределение на печалбата в частта є за разрешаването на заеми за заплати се явиха някои различия в двете генерални дирекции. На някои обединения се отпускат заеми за заплати, а на други – не се отпускат, поради това, че не се явявало отклонение на оборотни средства или пък обединенията разполагали
със средства по разплащателните си сметки, поради което самите те не правят искания за отпускане на заеми. Вярно е, че банката не трябва да отпуска заеми, ако стопанските организации не искат това, но в тези случаи би следвало да отказва подписването на писмата на обединенията до
банковите клонове за одобряване и изплащане на преразхода по фонд „Работна заплата“. От друга страна обаче, считам че следва да се има предвид новото икономическо съдържание на заема за
заплати. По механизъма за образуване и разпределение на печалбата (дохода), който беше в сила
до 31.XIII.1970 г. се явяваха отклонени оборотни средства и заема за заплати се даваше за тяхното покриване, което се осъществяваше чрез предоставяне на сумите на отделните предприятия за
изплащане на начислените заплати. Именно по тази причина в Наредбата за образуване и разпределение на печалбата (дохода), която действуваше до 31.XIII.1970 г. бе записано, че отрицателния
фонд Д[опълнително] М[атериално] С[тимулиране] показва, че предприятието е отклонило оборотни средства и е влошило финансовото си състояние. В тези случаи банката отпускаше заем за
заплати, ако има условие за това, а в противен случай въпроса се внасяше за разглеждане в Комитета за стопанска координация. В т. 91 на новата наредба за разпределение на печалбата е предвидено, че когато се явят отклонени оборотни средства, т.е. печалбата за други фондове и отчисления е отрицателна величина или вместо печалба е реализирана загуба въпросът се отнася за разглеждане и решаване в Комитета за стопанска координация, т.е. в Министерския съвет. Независимо от този текст, съществува и текста на т. 70.1, който бе посочен в началото на записката. Следователно същността на заема за заплати, отпускан по реда на т. 70.1, е различен от заемите за заплати, отпускани до 31.XIII.1970 г. Заемите за заплати, които сега се отпускат на стопанските организации нямат за цел да покрият отклонените оборотни средства, защото такива се явяват при
особено тежки случаи, а трябва да се използуват за възстановяване на отчисленията по фонд РТУ
и по специфичните фондове както и за издръжката на обединенията, които са използувани за покриване на отрицателната сума по фонд ИВП на стопанските организации прилагащи схема 1а или
пък намалената печалба за разпределение – по схема 1.
От текста на т. 91 е ясно, че заем за заплати, с които да се покриват отклонени оборотни
средства може да се отпуска само с разрешение на Министерския съвет.
Именно по тези причини считам, че не е правилно да не се отпускат заеми за заплати, ако
са на лице условия за това. А условието е да сме сигурни, че в договорния срок работата на обе-
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динението ще се подобри и отрицателната сума по фонд ИВП ще изчезне, с което ще се осигури
издължаването на отпуснатия заем.
Въз основа на изложеното считам, че в бъдеще заемите за заплати следва да се разрешават
при спазване на следния ред:
1. Размерът на заемите по схема 1а да се определя до отрицателна сума по фонд ИВП, която е покрита от нормативните отчисления за ф[онд] РТУ, издръжка на централното управление, за
фонд „Повишаване ефективността на външната търговия“ и за специфичните фондове. Ако например отрицателната дума на фонд ИВП е 1500 х. лв., а сбора на посочените отчисления е 1000 х.
лв., които са използувани за покриване на недостига, то заем следва да се разреши в размер на
1000 х. лв.
2. Размерът на заема по схема 1 да се определя до отрицателната сума на фонд „ИВП“, но
не повече от нормативно полагащите се отчисления, посочени в т. 1 от настоящето за които не са
осигурени източници, поради внасянето на данък върху печалбата и върху отрицателната сума по
фонд ИВП.
3. Отпуснатият заем за заплати, ако има условия за това, следва да се отнесе по сметките на
обединението, както следва:
а) по сметките на съответните фондове – частта от заема отговаряща на следващите за тях
отчисления;
б) по разплащателната сметка в размер на използуваните суми от издръжката на централното управление за покриване на отрицателната сума по фонд ИВП.
4. Ако обединението откаже да ползува заем за заплати, то искането му може да бъде уважено, но само за сумата следваща се за отнасяне по фондовете и при условие, че по тях не е допуснат преразход. Що се касае за издръжката на Централното управление за нея заем следва да се
дава във всички случаи, ако има условия за това.
5. Когато обединението откаже въобще да ползува заем или пък не са на лице условия за
разрешаването му, то следва да се откаже подписването на писмата до банковите клонове за одобряване на преразхода на клоновете на обединението, като едновременно с това от разплащателната сметка на обединението се спират всякакви плащания за издръжката му.
6. Когато сумите по т. 17 или 22 от схеми 1 и 1а са отрицателни заем не следва да се разрешава и да не се подписват писмата до банковите клонове за изплащане на недостига, докато не се
получи разрешение от МС.
Приемането на тези основни положения ще повишат взискателността на банката спрямо
стопанските организации по отношение на преценката за своевременното възвръщане на отпуснатия заем.
В съответствие с направените предложения, ако те се приемат, следва да се направят постъпки пред МС за изменение на нормативните документи, в смисъл, че заем за заплати, ако има
условия за отпускането им, да се предоставя само за онази част от отрицателната сума на фонд
„ИВП“, която е покрита за сметка на нормативните отчисления за фонд РТУ, за издръжка на централното управление, за фонд „Повишаване ефективността на външната търговия“ и за специфичните фондове, но не повече от извършените разходи по тях. Въз основа на тези изменениея следва да се направят поправки и в Инструкция № 1.
София, 30 август 1971 г.
ДИРЕКТОР: Д. Касабов
ЦДА, ф. 132, оп. 31, а.е. 3, л. 91–94, 96–99. Оригинал. Машинопис.
* Записката е приета от УС на БНБ с Протокол № 18 от 1 септември 1971 г.
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№ 418
ПИСМО ОТ ДЪРЖАВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ПЛАНИРАНЕ ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА
ФИНАНСИТЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНЕТИТЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА СУМИ ОТ
НЕТРУДОВИ И НЕЗАКОННИ ДОХОДИ ПО ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ
ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ОКРЪЖНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ НАРОДНИ СЪВЕТИ
София, 13 януари 1984 г.
№ 5-15
13.01.1984 г.
СОФИЯ
ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
На № ДЮ-04-20-91/30.ХII.1983 година
Разкриването и изземването на незаконните и нетрудови доходи на населението има не само икономическо, но и социално-политическо и възпитателно значение. Поради това доказването
и събирането на тези доходи е целесъобразно да бъде стимулирано.
Членовете на окръжните комисии по силата на чл. 38 от ЗСГ заемат високо служебно и обществено положение. Поради това те са длъжни да следят за присъждане на доходите по чл. 31 и
33 от ЗСГ в полза на държавата. Считаме за нецелесъобразно тяхното материално стимулиране, а
да се стимулират само сътрудниците на комисиите.
Държавният комитет за планиране смята за правилно сумите, отнети в полза на държавата
по реда на ЗСГ, да се предоставят изцяло или част от тях на окръжните и общинските народни съвети и да се използуват за комунално-битово строителство, благоустрояване и определен процент
да се отделя за материално стимулиране сътрудниците на окръжните комисии.
ПЪРВИ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНИЯ
КОМИТЕТ ЗА ПЛАНИРАНЕ: [- - -]
/НГ
ЦДА, ф. 136, оп. 77, а.е. 144, л. 7. Оригинал. Машинопис.

№ 419
ДОКЛАД НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ БЕЛЧО БЕЛЧЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ГРИША ФИЛИПОВ С ПРЕДЛОЖЕН ТЕКСТ ЗА РЕШЕНИЕ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОКРЪЖНИТЕ И НА ОБЩИНСКИТЕ
НАРОДНИ СЪВЕТИ СУМИТЕ ОТ НЕТРУДОВИ И НЕЗАКОННИ ДОХОДИ, ОТНЕТИ В ПОЛЗА
НА ДЪРЖАВАТА ПО ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ
София, 14 февруари 1984 г.
11 06-2
14.II.[19]84 г.
ДО
ЧЛЕНА НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ДРУГАРЯ ГРИША ФИЛИПОВ
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ДОКЛАД
от БЕЛЧО БЕЛЧЕВ – министър на финансите
ДРУГАРЮ ФИЛИПОВ,
С т. 3 от Мероприятията на Комитета за държавен и народен контрол, Министерството на
правосъдието, Главната прокуратура на НРБ и Върховния съд на НРБ за подобряване работата по
прилагане на глава трета от Закона за собствеността на гражданите е възложено на Министерството на финансите да предложи необходимите изменения в нормативната уредба, за да се предоставят сумите, отнети в полза на държавата по реда на същия закон, на окръжните и общинските
народни съвети и използуват за комунално-битово строителство, благоустрояване и определен
процент да се отделя за финансиране дейността на окръжните комисии по чл. 38 от Закона, за щатни и хонорувани сътрудници, за материално стимулиране и др.
Съгласно чл. 36 от Закона за собствеността на гражданите, доходите по чл. 31 и 33 (незаконни и нетрудови доходи) се присъждат в полза на държавата.
Тези суми се отчитат като приход на републиканския бюджет. Като се има предвид малкият размер на тези суми – за сега около 500 хиляди лева годишно и не особеното им значение като
източник на средствата за републиканския бюджет, намирам за целесъобразно те да се предоставят изцяло на общинските народни съвети. Това ще ги стимулира да проявяват по-голяма активност при усвояването на такива доходи и събирането на сумите.
За решаване на въпроса тези средства да се използуват и за стимулиране на окръжните комисии, предлагам от събраните суми от незаконни и нетрудови доходи, които ще постъпват в приход на общинските народни съвети да се заделят 10% за веществена издръжка на комисиите по чл.
38 от ЗСГ и за материално стимулиране на техните сътрудници. Сумите да се набират по специална извънбюджетна сметка в окръжните народни съвети и да се изразходват за тази цел по указание
на председателя на комисията. Годишно при сегашните постъпления ще се набират около 50 хил.
лв. По подобен начин е решен въпросът за стимулирането на служителите от народните съвети и
съдебните изпълнители, които събират държавните вземания – Постановление № 21/64 г. и Решение № 87/67 г. на Министерския съвет. Остатъкът (90 на сто) от сумите да се използува за комунално-битово строителство и благоустрояване.
За реда и начина на воденето на сметките и разходването на средствата ще се дадат подробни указания.
Докладът е съгласуван с Комитета за държавен и народен контрол, Държавния комитет за
планиране, Министерство на правосъдието, Главна прокуратура, Върховния съд и Комитета по
труда и социалното дело. Направените бележки са отразени и спорни въпроси няма.
Предвид горното предлагам Министерският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Считано от 1.I.1984 година присъдените суми по чл. 36 от Закона за собствеността на
гражданите се предоставят като приходи по бюджетите на общинските народни съвети за благоустройствени мероприятия.
2. Десет процента от събраните суми се отчисляват по извънбюджетна сметка на Окръжните народни съвети и се използуват за издръжка на окръжните комисии по чл. 38 от ЗСГ и за материално стимулиране на лицата, които участвуват лично за разкриването на нетрудови и незаконни доходи и тези, които обработват пряко преписките.
Министерството на финансите да даде указания за воденето на сметката и условията за разходването на сумите.*
Приложение: съгласувателни писма.
М И Н И С Т Ъ Р: Б. Белев
ЦДА, ф. 136, оп. 77, а.е. 144, л. 4–6. Оригинал. Машинопис.
* Предложеният текст е одобрен и е влязъл с незначителни изменения в Решение № 36 на Министерския съвет от 26 март 1984 г.
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№ 420
ДОКЛАД ОТ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ МИХАИЛ ДИНЕВ ДО ЦК
НА БКП ЗА ЗАКОНОНАРУШЕНИЯТА ПРИ СТРАНИЧНАТА ДЕЙНОСТ НА
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
София, преди 24 януари 1986 г.
ДО
ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА
КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Т У К

ДОКЛАД
от МИХАИЛ ДИНЕВ – зам.-министър
ОТНОСНО: някои проблеми, свързани с организирането на
допълнителна странична дейност за производство на стоки и услуги за населението
Все по-пълното задоволяване на непрекъснато нарастващите потребности на народа е било и е постоянна грижа на БКП. Тя намира ярък израз в етапа на изграждане на развитото социалистическо общество и разработването на Декемврийската програма. За постигане на тази цел с
годишните и петилетни планове се предвижда и осъществява развитие с високи темпове на отраслите на материалното производство. Наред с това се създадоха правни възможности и икономическа заинтересованост за по-пълно използуване на суровините и трудовите ресурси на изградената материално-техническа база чрез организиране на странични, допълнителни и съпътствуващи
производства на стоки и услуги за населението.
Основните нормативни документи, които регламентират тази дейност, са постановленията
на Министерския съвет: № 34/1971 г., № 14/1978 г., № 37/1980 г., № 10/1982 г., дял пети от Правилника за икономическия механизъм, утвърден с постановление № 2 на МС от 1984 г., № 69 от
1985 г., № 157 РМС на МС и други. В тях обаче, частично се застъпваха параметрите, които регулират тази дейност. В едни от тях се споменава за териториалния обхват, в други за заплащането, в трети за лицата, които могат да се занимават с тези дейности и т.н. Необходимо е да се издаде единна нормативна уредба, която изцяло да регламентира само тази дейност.
Страничната и допълнителна дейност по производството на стоки и извършване на услуги
за населението е значителна по обем и по численост на заетата работна ръка. На този етап тя има
свое място в развитието на икономиката. Това налага при осъществяването є да се спазват строго
държавната дисциплина и социалистическата законност. Осъществяваната странична дейност е
многостранна. Тя се стреми и използува пропуски на нормативната уредба, на организацията на
производството, услугите, търговията, които дават възможност законно или незаконно да се спечели повече по възможност без много труд, а в някои случаи без никакъв труд.
В нормативните документи е записано, че се разрешава на стопанските организации и техните поделения да разкриват цехове и бригади за странична дейност. Не е регламентирано обаче,
кой и при какви случаи ще разрешава откриването на тези цехове. Произвежданите стоки и услугите в продължение на основната дейност ли трябва да бъдат, или по избор, да се произвеждат такива, които имат по-голяма рентабилност независимо дали са необходими на населението и народното стопанство. Допуска се в някои селскостопански организации в Софийски и Ловешки окръзи общата продукция от страничната дейност да надвишава от основната селскостопанска дейност.
Възможностите и предпоставките, залегнали в нормативните документи, съдействуват за
по-пълно използуване на работната сила, особено в селското стопанство, характерно със своята
сезонност в производството. Някои селскостопански предприятия и организации добре използуват
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тези възможности и отчитат положителни резултати при осъществяването на страничната дейност, като по този начин двупосочно се покриват интересите на обществото като цяло, така и тези на АПК и самите работници при производството и потреблението на продукцията и услугите.
Има обаче ръководители на селскостопански предприятия и други организации, които не
съблюдават нормативните документи и водени единствено от стремежа за леки печалби привличат
или приемат на работа лица, които не живеят в района на стопанството, сключват незаконосъобразни договори с неподходящи лица, без да искат от същите документи за притежаваната от тях
квалификация, месторабота и други, ползуват нереални калкулации и неутвърдени по съответния
ред. При фактурирането на работите и услугите, не спазват цените и ценообразуването, като по
този начин в ущърб на обществените интереси и в резултат на нарушения на социалистическата
законност, комплексите реализират неправомерни доходи, а работещите по тези договори лица се
облагодетелствуват и получават нетрудови доходи.
В резултат на това, вместо да се осъществява основната задача – пълното използуване на
трудовите ресурси и максималното задоволяване на растящите потребности на народа от стоки за
широко потребление, значителна част от трудовите ресурси се отклонява от участие в редовното
производство, а нарушенията при формирането на възнагражденията по договорите и осигуряването на високи – нереални възнаграждения по калкулативен път, влияят отрицателно на социалното съзнание на лицата, което ги стимулира към постоянно търсене на способи и форми за получаването на леки и незаконосъобразни доходи, въпреки нарушенията на законността.
Нарушенията в тази насока вместо да намаляват, бележат тенденция на увеличаване. Органите на ревизионния финансов контрол за периода 1983 – 1985 година са осъществили пълна имуществена отговорност за 4 709 693 лева. От 743 495 лева изплатени незаконосъобразно трудови
възнаграждения през 1983 година, през 1984 година същите нарастват на 1 855 005 лева и за 1985
година 1 940 000 лева.
Най-честите нарушения, които се допускат при осъществяването на страничната дейност, е
формирането на размера на възнагражденията на лицата, сключили граждански договор, както и
при определянето и установяването на взаимоотношенията между лицата, сключили граждански
договор и стопанските организации във връзка с организацията на производството и реализацията на работите и услугите.
Както при надомното производство, така и при работа по граждански договори, е регламентирано, възнаграждението за положения труд при извършването на работите и услугите, да се заплаща по действуващите в предприятието тарифни условия, щатни таблици и приетата Наредба за
организация на работната заплата.
В нарушение на съществуващата нормативна уредба, някои ръководители сключват незаконосъобразни граждански договори с лица, които не работят в държавно предприятие, т.е. не са
на постоянна работа, а освен това не са жители и не извършват дейността си в съответната селищна система.
В страничната дейност на АПК и РПК особено е разпространена направата на хидроизолации на покриви. Така през 1983 г. към различни АПК във Врачански окръг са работили 134 бригади по хидроизолации с работници предимно от други окръзи и работещи по хидроизолации извън Врачански окръг. В осемте такива бригади към АПК гр. Мизия са работили 127 работници.
От тях две бригади с 40 работници са от гр. Костинброд и една с 16 работника от с. Петър[ч], Софийски окръг. От селищната система – Мизия, е само една бригада с 18 работника. Само една от
бригадите е работила на обекти във Врачански окръг. Към АПК Елин Пелин 46 бригади с 600 работника работят в София. В ОКС – 62 бригади и АПК „Драгоман“ – 36 бригади работят на територията на София.
Към АПК гр. Хасково са работили 10 бригади по хидроизолации. В бригадите няма нито
един работник от Хасковски окръг. Само две от десетте бригади са работили на обекти в окръга.
Към РПК с. Гъбаре, окръг Врачански, работят две бригади на територията на София. В
РПК гр. Правец 7 бригади от 186 човека работят в София, като при планова печалба 200 хил. лева, отчитат 429 хил. лева и други.
Подобно е положението и при строителните бригади, производството на телени въжета, резервни части и други предмети.
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В сключените договори с тези бригади се установяват правата и задълженията на страните,
като на лицата се предоставя организацията на самото производство: набиране на работна ръка,
осигуряване на работни помещения, машини и инструменти, оборудване, доставка на суровини и
материали (в повечето случаи без план) и други, както и реализацията на готовата продукция. Възнагражденията на тези лица се предвижда в договорите да се изчислява в процент от реализираната продукция, а не по съществуващите норми и разценки. На практика тези лица са нерегламентирани занаятчии, упражняващи частно-стопанска дейност под прикритието и от името на предприятието. По този начин на заплащане същите незаконно получават предвидените в калкулациите на
изделията и услугите цеховите и общостопанските разходи, стойностния излишък от икономията
на материалите и други. За целта те извършват отклонения в изработката като при фактурирането
завишават обема, не влагат следващите се количества материали, или извършват заменка с по-евтини, като в резултат на тези приоми се реализират високи доходи и големи отчисления за труд.
Затова във ведомостите за заплащане се включват и неработещи членове на семействата, фиктивни лица и се реализират нетрудови доходи в големи размери, както и тече трудов стаж на неработещите лица, с което неоснователно се осигурява пенсия за тях. От друга страна, на предприятията и населението са извършени некачествени работи и услуги и предадени предмети с ниска потребителна стойност.
Така например АПК гр. Самоков е сключил договори с 19 бригади, в които участвували
221 лица. От тях 10 бригади са от Великотърновски окръг, 4 от Софийски окръг, 3 от Пловдивски и 2 от Плевенски окръг. Тези бригади са осъществявали дейността си на територията на 17 окръзи, изразяващо се в направа на хидроизолации на покриви.
За периода от 1.I.1982 г. до 1.IХ.1984 г. те са извършили такава дейност за 6 325 хил. лева,
от които е отчетена печалба – 2 063 хил. лева.
В нарушение на нормативните документи вместо по единни норми и разценки е договорено и изплатено трудово възнаграждение в размер на 33 на сто от стойността на извършената работа. По този начин е изплатено за труд в повече от полагащото се в размер на 695 814 лева.
При насрещни проверки в обектите, завършени през 1984 г., е установено, че от организациите-инвеститори са надвзети 209 264 лева за неизвършени операции, невложени материали и
други.
При ревизията на АПК в с. Чупрене, Видински окръг, е установено, че лицето Стамен
Монков Бенчев от Ботевград е сключил договор с ръководството на комплекса, като се задължил
да сформира бригада и да извършва хидроизолаторски услуги на предприятия и организации из
страната от името и за сметка на АПК. Същият е представил 13 молби за постъпване на работа в
тази бригада от различни лица, както и пълномощни от същите да получава от касата на комплекса трудовите им възнаграждения.
Ръководството на АПК е издало на бригадира Бенчев пълномощно за закупуване на необходимите материали от обществените и търговските организации в страната за изпълняване на
хидроизолационни услуги от бригадата. Материалите са били доставяни направо на обектите.
Трудовите възнаграждения на работниците от бригадата според договора е изчисляван в размер на
50 на сто от създадения общ доход.
Възползувайки се от липсата на какъвто и да е контрол, бригадирът Бенчев сам е наемал
обекти, закупувал материали, наемал работници, актувал извършените услуги на клиентите, начислявал и изплащал трудовите възнаграждения на работниците от бригадата, като е допуснал
груби нарушения на отчетната, финансовата и технологичната дисциплина.
След извършване на физико-химична експертиза на проби, взети от хидроизолациите, извършени от бригадата и извършеното измерване на актуваните работи, е било установено, че бригадата не е извършвала предвидените операции и не са влагани определените по количества и видове материали съобразно цените, по които са актувани извършените услуги. В резултат на това
от обслужваните предприятия за една година неоснователно са събрани 80 739 лева, от които невложени материали 65 140 лева. При полагащи се трудови възнаграждения по ЕТНС 8 340 лева на
членовете на бригадата са били изплатени 82 840 лв. – 50 на сто от общия доход, както е било
предвидено по договора, или в повече 74 500 лева.
По време на ревизията е установено, че от назначените 15 броя работници само 5 от тях
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действително са работили, а именно бригадирът Бенчев, съпругата му и още три лица. Останалите 10 души са водени фиктивно на работа и включени във ведомостите за заплати, като по този начин средната месечна заработка на бригадата е сведена от 1380 на 471 лева.
По същия начин в АПК Панагюрище са организирани бригади за бояджийски услуги, които са работили на територията на Ловешки, Русенски и Софийски окръзи. Възнаграждението на
работниците също е било определено в размер на 60 на сто от фактурната стойност на услугите,
след приспадане на разходваните материали, вместо да им се заплаща по единните трудови норми
в строителството. В резултат на това са начислени и неоснователно изплатени трудови възнаграждения в размер на 186 000 лева.
Без нормиране на труда и с високи трудови възнаграждения са работили и бригадите към
РПК в градовете Ихтиман, Угърчин, Драгоман и др.
От посочените примери е видно, че голяма част от печалбата на предприятията идва от
страничната дейност. По същество обаче, тази дейност, когато не е продължение на основния процес, ангажира вниманието на ръководните кадри на предприятията и ги отклонява от изпълнение
програмата на основните им задачи.
Ръководството на пласментно-снабдителното предприятие към АПК – Лом, вместо да организира и извършва дейност по снабдяването на АПК с торове, препарати, семена и други, е развило мащабна странична дейност, като е спомагало различни лица да пласират своята продукция за
сметка и от името на предприятието срещу осигуряване на част от реализираната печалба. Така
например е бил сключен договор с лицето Желю Тодоров Димитров от с. Дюлево, Бургаски окръг,
което да произвежда и пласира из страната стоманени въжета – сапани. След инкасиране на сумите от клиентите е било уговорено на същия да се заплаща 75 на сто от реализационната стойност,
като 25 на сто остава като печалба на предприятието. На Димитров е било издадено пълномощно
за закупуване на необходимите материали за производството на сапани. Реализацията на готовата продукция е била извършена от същото лице по договорни цени, въпреки наличието на ценоразпис, като в някои случаи са били три пъти по-високи от следващите се. Само за 4 месеца в
предприятието са постъпили приходи от реализация на сапани в размер на 88 845 лева, от които
13 248 лева предприятието е задържало като печалба, 8 046 лева са внесени в бюджета като данък
оборот и 67 551 лева с РКО са изплатени от касата на предприятието на Жельо Димитров.
По същия начин ръководството на пласментно-снабдителното предприятие към АПК в
гр. Лом е работило с лицата Никола Велков от гр. Димово, Видински окръг и Мартин Атанасов от
гр. Левски, Плевенски окръг. За една година посочените лица са произвели и реализирали бургии,
шила и други на различни предприятия в страната по цени на договаряне за общо 112 247 лева, от
която сума им са броени от касата на предприятието 69 066 лева.
Сключен е бил договор и с лицето Емануил Кирилов Йолов от София, който за година и
половина е реализирал чрез предприятието различни видове четки на стойност 175 944 лв., от която сума на три пъти са му броени 154 531 лева.
Не малко ръководители на предприятия разкриват странични дейности без да имат заложено такова задание в производствено-финансовия план. Тъй като това производство не е обезпечено със суровини и материали и реализация на продукцията по планов път, те са принудени да се
предоверяват на наетите лица, като несъзнателно стават техни съучастници.
Ръководството на АПК „Скът“ – Б[яла] Слатина, Врачански окръг е организирало странична дейност – производство на четки, като се е възползувало от услугите на лица, работещи в
гр. Самоков, Софийски окръг и ги назначава в комплекса като надомници. Същите са били снабдени с пълномощни да закупуват четина и други материали, необходими за производството, както
и с фактури за реализация на готовата продукция. Като са използвали дадените им пълномощни,
лицата са извършили фиктивна покупко-продажба на 9 470 кг. четина чрез ОСП „Вторични суровини“ в градовете Пазарджик и Благоевград, при което от разчетната сметка на комплекса са теглени 2114 600 лева и същите са присвоени от лицата Янко Ангелов и Михаил Димчев.
Чрез фиктивни документи за покупко-продажба на 1 120 кг. четина са присвоени 21 000 лева и от бригадира на бригадата в РПК – Шумен.
Създадената възможност за пряко договаряне между отделни ръководни длъжностни лица
и частни занаятчии създава условия за корупция и ерозиране съзнанието на ръководителите. Така
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например ръководството на фуражно-животновъдната бригада в с. Гостилица, Габровски окръг е
разкрило цех за бояджийски услуги, като за целта са назначени работници – Росен Симеонов Радев и бригадата му. В заповедите за назначаване е било отбелязано, че труда ще се начислява по
норми и разценки. По УСТНА уговорка между главния счетоводител на бригадата Коста Костов
и Радев обаче заработката е начислявана в процент към реализационната стойност на услугата и
са изплатени и 50 на сто от икономията на материални разходи. Главният счетоводител е създал
условия на Радев, с предоставеното му пълномощно, сам да закупува и изписва материалите, да
актува извършената работа и сам да изплаща начислените възнаграждения. Възползувайки се от
така дадената му свобода, Радев е актувал неизвършена работа, а така също и изписвал невложени материали. В резултат на това за периода от 1.IХ.1983 година до 31.I.1985 година са начислени и изплатени незаконосъобразно под формата на трудови възнаграждения 41 339 лева, в т.ч. на
имената на бригадира Радев, съпругата му и тъщата – 37 000 лева. При ревизията е установено, че
главният счетоводител Костов е получил от Радев подкуп в размер на 4 800 лева. Съставеният акт
за начет е потвърден от съда за 41 339 лева, като гл[авният] счетоводител Костов е осъден на 13,
а бригадирът Радев на 18 години лишаване от свобода.
При този начин на разкриване и организиране странична дейност извън територията на
предприятието, възможно ли е да се упражнява ефикасен вътрешен контрол?
Лицето Марин Ангелов Пешунов, синът му Емил Пешунов и съпругата му Свобода Пешунова са получавали едновременно възнаграждение от АПК с. Белчин баня, АПК гр. Годеч – Софийски окръг и РПК с. Окорш – Силистренски окръг.
От името на комплексите в с. Белчин баня и гр. Годеч Пешунов е закупувал разни метални
изделия, като винкел, тръби, ламарина, готови секции за парни котли и други, от СП „Илиенци“,
Софийската пласментно-снабдителна организация и СМК „Ленин“ – гр. Перник.
Без да извършва допълнителна преработка, Пешунов е изготвял калкулации, в които е
вписвал, че са извършвани операции, завишавал е обема и в крайна сметка е завишавал и стойността на дефицитните материали и секции, като ценовата разлика е разпределял за фонд „Работна заплата“.
В резултат на тези и други незаконни комбинации на Марин Пешунов в АПК гр. Годеч е
съставен акт за начет за 127 388 лева солидарно със сина му Емил Пешунов, в Белчин баня за
90 452 лева солидарно с Николай Бубов и в РПК с. Окорш за 22 204 лева солидарно с други лица,
или общо в размер на 240 049 лева.
За деянията си Пешунов бе осъден от Народния съд на 20 години, синът му на 8 години, а
съпругата му на 7 години лишаване от свобода.
Посочените примери и резултатите от извършените финансови ревизии и проверки през
последните години показват, че са доста масови случаите, при които страничната дейност се осъществява във вреда на социалистическото общество, води до неоснователно преразпределение на
създадения доход в държавните предприятия и организации, до обогатяване на отделни лица, отразява се отрицателно върху съзнанието на трудещите се.
Защо е така? Кои са причините?
1. Някои министерства и окръжни народни съвети не изпълняват своите задължения по задоволяване потребностите на народното стопанство и на населението.
При промишленото строителство са масови покривните конструкции без керемиди. Следователно Министерството на строителството и ОНС трябва да създадат необходимите мощности и
организации за задоволяване на тези потребности.
Съвременната обработка на товари е немислима без телени въжета – сапани. Задължение
на Министерство на машиностроенето е да организира тяхното производство.
И двете дейности е възможно да се организират и задоволяват нуждите при по-малък разход на материали и труд, с много по-високо качество.
2. Страничната дейност в поделенията на НАПС се развива стихийно, неорганизирано. Същата е с обем над 500 000 хил. лева, но не се води и наблюдава отделно. Снабдяването є с материали по планов ред е едва 15–20 процента. Голяма част от продукцията залежава и не се реализира (копчета, гребени, колани и др.).
3. Значителна част от ръководството на предприятията, към които е организирана странич-
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ната дейност, се интересуват само от получаването на процент печалба за предприятието. Доставката на материали, извършването на съответната дейност, договарянето и реализацията на готовата продукция са предоставени на организатори, предимно бивши занаятчии и комбинатори, значителна част от които са осъждани за стопански престъпления. Независимо, че се формират доходи
за разплащане без дотации, не се изпълняват натуралните показатели месо, мляко и зърнен фураж.
4. Нарушават се нормативните документи по ценообразуването. В резултат на това, въпреки че се отчита рентабилност над 20%, се изплащат неоснователно по-високи заплати, отколкото
тези за основната дейност.
5. В различните нормативни документи по развитие на икономиката, в т.ч. и по страничната дейност, е предвидено разкриването на обекти и дейности на територията на съответните селищни системи да става само с разрешение на общинските народни съвети. Това не се спазва. В
много случаи работна[та] ръка е от един окръг, дейността се извършва в друг окръг от името на
социалистическата организация от трети окръг.
6. Дейността остава странична и по отношение на отчетността и вътрешния финансов контрол. Това особено важи за дейността, извършвана извън селищната система.
7. Принизен е банковият контрол върху страничната дейност. Изплащат се големи суми в
брой, съставят се документи за фиктивни доставки, превеждат се големи суми на частни лица в
ДСК и други.
8. Не се упражнява достатъчно и неефективен е контролът по цените, труда и качеството.
Прилагат се незаконно и грубо нереални цени. Изплащат се високи трудови възнаграждения. Не
се представят за утвърждаване от художествени и експертни съвети за идейно-естетическите качества на стоките, следствие на което се пускат неестествени, не винаги качествени стоки, чужди
на социалистическия бит и морал, които залежават, бракуват се и водят до загуби за социалистическите организации.
За отстраняване и изкореняване на нарушения и за премахване на причините и условията,
които ги пораждат, считам за необходимо:
1. Понастоящем за страничната дейност се използуват различни названия (странична, допълнителна, съпътствуваща, спомагателна, производство и услуги на населението, ширпотреба и
прочие). Дейността е правно регламентирана с множество отделни и различни по степен и време
нормативни актове.
Да се приеме единен нормативен документ, регулиращ страничната дейност.
2. Страничната дейност да се организира само с разрешение на ИК на ОНС и съответната
горестояща организация при изрична забрана за включване на лица от друга селищна система.
3. В страничната дейност могат да работят майки с деца до 14-годишна възраст, учащи се,
трудоустроени, инвалиди и ограничено трудоспособни, работници и служители в свободното им
време и пенсионери. По изключение в страничната дейност могат да работят и лица, незаети в общественото производство, с писмено разрешение от Бюрата по труд и социално дело.
4. Изрично да се забрани изпълнението на снабдителски и пласментни функции от лица, работещи в страничната дейност, като тези функции се осъществяват само от снабдителните и пласментни служби на съответните социалистически организации.
5. Да се преустанови ползуването на машини, съоръжения и други средства за производство, собственост на физически лица.
Използуваните такива в страничната дейност да се отнемат в полза на държавата.
6. Страничната дейност да се развива от социалистическите организации само при обезпеченост на местна работна сила, суровини, материали, сгради, машини и съоръжения и технически
и икономически кадри.
7. Специализираните органи за контрол по цените и по заплащането на труда периодично
да контролират отчетните данни и при наличие на високи печалби и трудови възнаграждения да
извършват задълбочен анализ по законосъобразността и целесъобразността на ценообразуването
и заплащането на труда.
а) Забранява в страничната дейност да се използуват цени, изградени при заварени условия;
б) Да бъде отнета в полза на държавата равностойността на стоките и услугите, реализира-
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ни без предварително определени цени.
8. В единния нормативен акт да се предвидят санкции за лицата, които го нарушават.
ЗАМ.-МИНИСТЪР:
[Върху документа – надпис:]
Др. Г. Тодоров
Др. Р. Стоянов
[...] Петков – К. Малинов
Георги Караманев – [...] Иванов
Гл. прокурор – лично Стефан Желев
МВР – Ив. Димитров или полк. Манов
Др. Ст. Кьосев
––––––––––––––––––––––––––
Среща при мене на 29.01.[19]86 г. 11 ч.
за стр[аничната] дейност – подготовка на постановление, в което да се ликвидира разнообразието и да се подготви единен документ.
[- - -]

ЦДА, ф. 163, оп. 99, а.е. 16, л. 4–20. Оригинал. Машинопис.

№ 421
ДОКЛАД НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ БЕЛЧО БЕЛЧЕВ, МИНИСТЪРА НА
ПРАВОСЪДИЕТО СВЕТЛА ДАСКАЛОВА, МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ И ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР КОСТАДИН ЛЮТОВ ДО МИНИСТЕРСКИЯ
СЪВЕТ ЗА ЗАКОНОНАРУШЕНИЯТА В СТРАНИЧНАТА ДЕЙНОСТ НА СТОПАНСКИТЕ И
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
София, преди 24 януари 1986 г.
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Т У К

ДОКЛАД
от Белчо Белчев, министър на финансите
Светла Даскалова, министър на правосъдието
Димитър Стоянов, министър на вътр[ешните] работи
Константин Лютов*, гл[авен] прокурор
ОТНОСНО: Изпълнение на т. 14 от мерките,
одобрени с протокол № 30 от 19.11.1985 г.
на Министерския съвет
В изпълнение на задачата за все по-пълното задоволяване на непрекъснато нарастващите
потребности на населението и по-пълното използуване на материалните и трудовите ресурси се
изгради значителна по обем и численост на ангажираната работна ръка странична дейност за производство на стоки и извършване на услуги за населението.
Извършените проверки от органите на прокуратурата, на държавния и ведомствения финансов контрол за спазването на социалистическата законност, държавната и финансовата дисциплина при организирането и осъществяването на тази дейност разкриха редица съществени нару-
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шения, допускани от селскостопанските организации, горските стопанства, кооперативните и обществените организации.
1. При организирането и осъществяването на страничната дейност се допускат сериозни
нарушения на Закона за кооперативните организации, Постановление № 23 от 15.04.1965 г. на
Министерския съвет, Постановление № 34 от 9.8.1971 г. на Министерския съвет, Решение № 157
от 1.8.1978 г. на Бюрото на Министерския съвет, Постановление № 10 от 31.3.1981 г. (ДВ, бр. 31/
1981 г.), Правилника за икономическия механизъм и др. Ръководителите на някои социалистически организации не съобразяват страничната дейност за производство на стоки и извършването на
услуги с развитието на съответната селищна система, в която се намират седалищата на социалистическите организации и не търсят сътрудничеството на народните съвети; създават се предприятия, цехове, участъци, бригади и други стопански единици за странична дейност без решение на
ръководните органи и без съгласуване с ИК на ОНС; не се съставят самостоятелни планове за съпътствуващото производство за изработването на стоки от отпадъчни и нестандартни материали
въз основа на сключени договори за реализация и наличните производствени мощности, материални и трудови ресурси, като бригадите сами осигуряват суровините и материалите, производствените мощности и пласмента на стоките. Не са редки случаите, когато ръководствата на селскостопански, кооперативни и други организации срещу осигуряването на част от реализираната печалба предоставят възможност на частни лица да пласират своята продукция за сметка и от името на
социалистическа организация чрез развиваната странична дейност. С това се прикрива частна стопанска дейност, извършвана от името на социалистическа организация. Допускат се редица нарушения и се извършват престъпления във връзка със снабдяването със суровини и материали и при
реализацията на произведената продукция.
2. При определянето и утвърждаването на цените на стоките и услугите се допускат нарушения на Наредбата за цените, утвърдена с Постановление № 32 от 10.8.1982 г. (ДВ, бр. 72/1982
г.) и други нормативни актове по цените и ценообразуването. Произвеждат се стоки и се извършват услуги без редовно утвърждаване на цени от съответните органи по цените и ценообразуването. При искане за определяне на цена не се представят план-сметки за разход на труд и материали.
Ползуват се нереални калкулации, неутвърдени по съответния ред. Не се представят протоколи от
художествени и експертни съвети за идейно-естетически качества и издържаност на стоките, следствие на което на пазара се пускат неестетични, нефункционални и некачествени стоки, чужди на
социалистическия бит и морал. Част от тези стоки залежават, бракуват се, с което се причиняват
загуби на социалистическите организации. При фактурирането на работите и услугите не се спазват цените и ценообразуването. Допускат се сериозни нарушения по маркирането и етикирането
на стоките относно тяхното качество и стандарт, дата на производство, цена и пр.
3. Системно се нарушават Правилника за изработване, утвърждаване, внедряване и изменение на нормите и нормативите за разхода на труд на Държавния комитет за планиране и ЦС на
БПС (ДВ, бр. 65/1982 г.), Наредбата за използуване труда на работници и служители през свободното им време и на граждани, незаети в общественото производство, утвърдена с Постановление
№ 69 от 29.12.1984 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 3/1985 г.), Инструкция № 1 на Комитета по
труда и социалното дело по прилагане на наредбата (ДВ, бр. 3/1985 г.), Решение № 221 от
29.12.1984 г. на Бюрото на Министерския съвет, Постановление № 112 от 1974 г. на Министерския съвет, Инструкцията за планиране, отчитане и изплащане на труда на работниците надомници
(ДВ, бр. 39/1975 г.) и други нормативни актове за отчитане и заплащане на труда. Разходите за
труд не са съобразени с законните изисквания, като стоките и услугите се заплащат по предварително споразумение като процент от получените доходи за извършената работа. Въпреки установената забрана се сключват допълнителни трудови договори с лица за работа, която е в кръга на
техните служебни задължения по основния трудов договор. Не се спазва задължението да се
сключва втори трудов договор само с лица, които работят по основния трудов договор в същото
населено място и задължението в 14-дневен срок да се уведомява социалистическата организация,
с която работникът е в трудово правоотношение. Не се спазват разпорежданията относно формата и съдържанието на сключените трудови договори за допълнителна работа, липсват молби на
кандидатите и заповеди за тяхното назначаване, данни за квалификация или правоспособност, за
характера на работата и срок на трудовия договор. Изплащат се трудови възнаграждения на лица,
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с които изобщо не е сключен трудов договор. В страничната дейност се водят на работа лица, които фактически не работят, не полагат труд, а им се изплаща трудово възнаграждение, с което се
допуска нарушаване на данъчното облагане и изплащане на пенсии за фиктивен трудов стаж. На
свободни длъжности в страничната дейност се назначават лица без писмени препоръки от съответните бюра по труда и социалните въпроси. При назначаване на надомници в страничната дейност се сключват трудови договори за надомна работа с лица, които нямат право на надомна работа; грубо се нарушава забраната да не се използува чужда работна ръка от надомника в надомното производство. Ръководствата на социалистическите организации не упражняват контрол върху
действителния разход на труд от лицата, с които са сключили трудови договори. Нарушава се забраната и не се прекратяват договорите за производство на стоки с лица, които не са местни жители и не живеят на територията на селищната система на социалистическата организация, развиваща странична дейност.
4. В страничната дейност се допускат груби нарушения на Инструкцията за отчитане на
стоково-материалните ценности, Постановление № 23/1965 г. на Министерския съвет, Указ 1074/
1974 г. на Държавния съвет и други. Несвоевременно или изобщо не се заприходяват и изписват
суровините и материалите, както и готовата продукция, а това се извършва след реализацията на
база готовата продукция. Използуват се основни средства за производство, собственост на частни
лица, за което им се изплаща висок наем, или наемът се формира като процентна добавка към трудовото възнаграждение. В много случаи суровините и материалите се заплащат с парични средства на лицата, водещи се в страничната дейност. Изплащането им от социалистическите организации се извършва на база на готовата продукция. Допуска се незаконосъобразно изплащане на значителни суми в брой на лица, работещи в страничната дейност, или се привеждат по спестовните
им влогове. В нарушение на Указ 1074/1974 г. на Държавния съвет в страничната дейност се назначават лица като отчетници или са фактически отчетници, въпреки че са съдени за престъпления.
Осигуряването на незаконосъобразно получавани високи възнаграждения чрез нарушение
на ценообразуването и заплащането на труда отклонява от участие в основното производство значителна част от трудовите ресурси. Влияе отрицателно върху морално неустойчиви хора, като ги
стимулира към постоянно търсене на способи и форми за получаване на незаконосъобразни доходи и печалби. Влияе отрицателно и върху честните труженици в основното производство, които за
значително по-голям обем и по-високо качество труд, получават по-ниско трудово възнаграждение. Голяма част от печалбата на някои социалистически организации идва от страничната дейност, ангажира вниманието на ръководните кадри и ги отклонява от изпълнението на основните
им задачи. В някои случаи тази дейност се осъществява във вреда на социалистическото общество, води до неоснователно преразпределение на създадения доход в социалистическите организации, до обогатяването на отделни лица, ерозира съзнанието на трудещите се. Тези опасни негативни явления бележат тенденция на нарастване.
Причините и условията за допускането на посочените нарушения са комплексни. Допуска
се започване на странична дейност без да се прецени от ръководството на социалистическата организация фактическата възможност да ръководи и контролира тази дейност. Нарушенията са
свързани с недостатъчния предварителен и текущ контрол; непознаването или недоброто познаване на нормативните актове (някои от които не са обнародвани), които правно регламентират страничната дейност; несъвършенства и непълноти в нормативната уредба; допускането да работят в
тази дейност [на] лица, осъждани за стопански и користни престъпления; либерално отношение
към нарушенията и престъпленията и други.
За отстраняване и изкореняване на нарушения и за премахване на причините и условията,
които ги пораждат, считаме за необходимо:
1. Да се приеме единен нормативен акт, регламентиращ цялостно страничната дейност, като се отменят действуващите нормативни актове. Дейността е правно регламентирана с множество отделни и различни по степен и време на издаването нормативни актове, което затруднява тяхното познаване и прилагане.
В настоящия момент не сме в състояние да предложим проект за нов нормативен акт за
страничната дейност, тъй като в неговото изготвяне следва да участвуват и други заинтересовани
министерства и ведомства.
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2. Нормативно да се определи понятието странична дейност. Понастоящем за тази дейност
се използуват различни понятия – странична, допълнителна, промишлена, съпътствуваща, спомагателна, производство и услуги за населението, ширпотреба и прочее.
3. Страничната дейност да се организира и развива само на територията на съответната селищна система, където е седалището на социалистическата организация с разрешението на ИК на
ОНС и на съответната горестояща организация.
Странична дейност да се разкрива от социалистическите организации само при обезпеченост на местна работна сила, суровини, материали, сгради, машини, съоръжения, технически и
икономически кадри и др.
4. В страничната дейност могат да работят майки с деца до 14-годишна възраст, учащи се,
трудоустроени, ограничено трудоспособни, инвалиди и пенсионери; работници и служители в свободното им време. По изключение в страничната дейност могат да работят и лица, незаети временно в народостопанските отрасли, с писмено разрешение от районните бюра по труда и социалното
дело. Изрично да се забрани включване в страничната дейност на лица от други селищни системи.
5. Изрично да се забрани изпълнението на снабдителски и пласментни функции от лица, работещи в страничната дейност, като тези функции се осъществяват само от снабдителните и пласментните служби на съответните социалистически организации.
6. Да се преустанови ползуването в страничната дейност на машини, съоръжения и прочее
средства за производство, собственост на физически лица.
Използуваните такива да се отнемат в полза на държавата.
7. Специализираните органи по цените и по заплащането на труда в социалистическите организации да контролират отчетните данни за всяко тримесечие и при наличие на високи печалби
и трудови възнаграждения в страничната дейност да извършват задълбочен анализ по законосъобразността и целесъобразността на ценообразуването и заплащането на труда.
Да се забрани в страничната дейност да се използуват цени, изградени при заводски условия.
Да бъде отнемана в полза на държавата равностойността на стоките и услугите, реализирани без предварително определени цени.
8. Формирането на индивидуалната работна заплата на ръководителите, работниците и служителите, заети в страничната дейност да се постави в пряка зависимост от качеството на произвежданите стоки и извършваните услуги.
9. Да се извършат ревизии на пенсиите на онези лица, които са водени на работа в страничната дейност без фактически да са работили или са получавали по-високи от следващите им се
трудови възнаграждения.
10. В единния нормативен акт да се предвидят санкции за лицата, които го нарушават.
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:
ГЛАВЕН ПРОКУРОР:
ЦДА, ф. 163, оп. 99, а.е. 16, л. 21–29. Оригинал. Машинопис.
* Името на главния прокурор е Костадин Лютов.

622

Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г.

Част втора

№ 422
ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ БЕЛЧО БЕЛЧЕВ, МИНИСТЪРА НА
ПРАВОСЪДИЕТО СВЕТЛА ДАСКАЛОВА, МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ И ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР КОСТАДИН ЛЮТОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ГЕОРГИ АТАНАСОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СТРАНИЧНАТА
ДЕЙНОСТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА
СТРАНИЧНАТА ДЕЙНОСТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
София, след 24 януари 1986 г.
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
другаря ГЕОРГИ АТАНАСОВ

ДОКЛАД
от БЕЛЧО БЕЛЧЕВ
– министър на финансите
СВЕТЛА ДАСКАЛОВА – министър на правосъдието
ДИМИТЪР СТОЯНОВ – министър на вътрешните работи
КОСТАДИН ЛЮТОВ – главен прокурор на Н Р Б
ОТНОСНО: изпълнение на писмо № 04.19-6 от 24.01.1986 г. на Министерския съвет
В изпълнение на т. 14 от мерките, одобрени с Протокол № 30 от 19.11.1985 г., с доклад
анализирахме причините и условията за нарушенията в страничната дейност и направихме предложения за налагащата правна регламентация с един нормативен акт. В изпълнение на писмо №
04.19-6 от 24.01.1986 г. беше създадена работна група и изготвени проекти за Постановление за
усъвършенствуване организацията на страничната дейност за производство на стоки и услуги и
Наредба за страничната дейност на стопанските организации.
С проектите се цели цялостна регламентация на страничната дейност, като са предвидени
условия, ред и гаранции, както и санкции.
В проекта за Наредба за страничната дейност на стопанските организации са предложени
два варианта за законово определяне на страничната дейност. Вторият вариант отграничава страничната дейност на базата на утвърдената номенклатура за основната дейност. Точното и стриктно изброяване на стоките и услугите, предмет на основната дейност, ще доведе до ясно и безпогрешно разграничаване на основната от страничната дейност. Предлаганият втори вариант създава
възможност стопанските организации да решат сами кои стоки и услуги ще се отчитат като основна дейност с всички произтичащи от това последици относно разпределението на доходите. Техническите трудности във връзка с утвърждаването на номенклатура са преодолими. Освен това утвърждаването на номенклатура на основната дейност и на страничната дейност ще създаде възможност да се види кои стопански организации и с каква цел се отклоняват от основния си предмет на дейност.
Проектите са съгласувани с Министерство на търговията, Държавна планова комисия, Комитет по качеството, Централен съвет на Българските професионални съюзи, Централно статистическо управление, Национален аграрно-промишлен съюз, Българска народна банка и Централен
кооперативен съюз.
По-голяма част от направените предложения са приети. За направените предложения и бележки, които не са приети, прилагаме справка.
Предлагаме Министерският съвет да издаде Постановление за усъвършенствуване организацията на страничната дейност за производство на стоки и услуги, с което да приеме и Наредба за
страничната дейност на стопанските организации.
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Освен това, предлагаме да бъде издаден нормативен акт, с който да се определят дребните
средства за производство по вид и брой, които гражданите имат право да притежават, съгласно чл.
21, ал. 2 от Конституцията и чл. 11, ал. 1 от Закона за собствеността на гражданите, както и да се
уреди редът за тяхното отнемане. Това се налага от обстоятелството, че при установяване нарушенията в страничната дейност бяха констатирани ползувани средства за производство, собственост
на граждани, които нямат характер на дребни средства за производство (технологични линии,
електронни стругове и др. под.) и имат значителна стойност.
ПРИЛОЖЕНИЕ:

проект на постановление
и проект на наредба
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:
ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Н Р Б:

ЦДА, ф. 163, оп. 99, а.е. 16, л. 1–3. Оригинал. Машинопис.

№ 423
ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ БЕЛЧО БЕЛЧЕВ, МИНИСТЪРА НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ДИМИТЪР СТОЯНОВ, МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО СВЕТЛА
ДАСКАЛОВА И МИНИСТЪРА НА ТЪРГОВИЯТА ХРИСТО ХРИСТОВ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ДЕЙНОСТТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА БОРБА
СРЕЩУ ЗАКОНОНАРУШЕНИЯТА В СТОПАНСКАТА ОБЛАСТ
София, след 1 януари 1987 г.
ДО
ДРУГАРЯ ГЕОРГИ АТАНАСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от БЕЛЧО БЕЛЧЕВ
– министър на финансите
ДИМИТЪР СТОЯНОВ – министър на вътрешните работи
СВЕТЛА ДАСКАЛОВА – министър на правосъдието и
ХРИСТО ХРИСТОВ
– министър на търговията
ОТНОСНО: резултатите от дейността по изпълнението на т. 22,
ал. 4 от Мерките на правителството за борба срещу
отрицателните явления през 1986 година
За Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на
правосъдието, Главна прокуратура и Министерство на търговията съществува задължение ежегодно да внасят в Министерския съвет доклад за спазването на социалистическата законност и резултатите от предприетите мерки срещу закононарушенията.
Освен отчетните резултати за първото полугодие, през 1986 година е извършено следното:
I. В изпълнение на Мерките на правителството, бяха разработени съвместно законодателни изменения, някои от които са вече част от действуващото право.
С приетия Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс се предвиждат построги санкции за някои тежки престъпления против социалистическата собственост и в икономи-
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ката, като се създават предпоставки за ефикасни резултати в борбата против отрицателните явления.
В ЦК на БКП и Министерския съвет са внесени „Основни насоки за усъвършенствуване
облагането с данъци на доходите и имуществата на населението“. Въз основа на тях са подготвени проекти на Закон за събиране на държавните вземания и на Закон за данъците и таксите. С проектите се предлага усъвършенствуване на системата на данъчното облагане върху хонорарите на
дейците на науката, изкуството и културата.
Разработени са Правилник за стопанската дейност и Наредба за стопанските договори, с
които е предвидено икономическо въздействие върху самоуправляващите се стопански организации, за финансовото им стабилизиране и повишаване на отговорността за стопанските резултати.
Изготвен е проект за Правилник за развитие на личната и колективната трудова дейност за допълнително производство на стоки и услуги, както и проекти за наредби по приложението му.
Разработените „Основни насоки за усъвършенствуване на дейността по разпределението,
продажбата и преразпределението на жилищата“ са приети от Министерския съвет. Внесени са
проекти за Наредба за разпределение и продажби на жилища и за изменение и допълнение на Наредбата за цените на недвижимите имоти. С приемането на Закона за изменение и допълнение на
Закона за собствеността на гражданите е изменен чл. 21 от същия, като е забранена замяната на
недвижими с движими вещи. Подготвя се и проект на Закон за финансово-стопански контрол. Разработено е предложение за нова нормативна уредба на търговията с течни горива, разделно зареждане и индикиране на горивата за държавни моторни превозни средства, с оглед ликвидиране на
условията за нарушаване на законността. Усъвършенствувани са нормативните документи по заплащането на стоки и услуги от гражданите срещу чекове, по стимулирането на спортистите и други.
II. Предприети организационни и контролни действия срещу отрицателните явления:
1. Министерство на финансите организира повсеместни проверки за установяване доходи,
укрити от облагане. Бяха обложени и преобложени с данък върху общия доход 11199 лица. За реализираните от тях 8 350 000 лева доходи е определен допълнителен данък 2 005 000 лева. В края
на 1986 година се извършиха допълнителни проверки, които разкриха нови субекти на данъчното
облагане и същите бяха обложени с 3 045 000 лева.
Министерство на финансите предприе действия за засилване на валутния контрол по т. 9 от
Мерките на правителството, но Българската асоциация за туризъм и отдих и Външнотърговската
организация „Кореком“ не са преустроили изцяло дейността си по валутната търговия. В магазините за продажба на стоки за чуждестранни граждани се допускат продажби срещу налична валута на български граждани и граждани от страните-членки на СИВ, без митнически декларации. В
хотелски и туристически комплекси продължават да функционират магазини за продажба на стоки срещу валута на български граждани. В граничните зони магазините не са разположени в зоната на митническия контрол и позволяват достъп и продажби на стоки на влизащи лица в страната
и на граждани от вътрешността є. Наложително е ръководствата на БАТО и ВТО „Кореком“ да
вземат допълнителни мерки за изменение на разпоредбите, насочени срещу спекулативните сделки на стоки, закупени с валута.
Министерството на финансите, съвместно с други ведомства, внесе проект за Наредба за
служебните командировки и специализациите в чужбина. Поради несъгласие на съвносителите,
редица разпоредби, които трябваше да намерят място в проекта, не бяха включени, а други са записани в компромисен вариант, различен от становището на Министерството на финансите. Има
противоречие между постановката за намаляване на разходите за командировки и специализации
в чужбина и схващането за свободни действия на самоуправляващите се стопански организации.
Разширяването на кръга на лицата, които имат право да командироват в чужбина, ще има отрицателни последици и намалява възможността да се упражнява контрол. Държавният финансов контрол разкри през 1986 година виновно и противоправно причинени вреди на народното стопанство
за 669 000 000 лв. от преразходи на материали, горива и енергия, незаконно изплатени трудови
възнаграждения, премии, преки посегателства върху социалистическата собственост и други. Чрез
тяхното разкриване, възстановяване на част от сумите на държавата, санкциониране на виновните длъжностни лица, както и с превантивната дейност (предотвратените вреди възлизат на
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101 000 000 лв.) Държавният финансов контрол допринесе за борбата срещу отрицателните явления. От общо причинените 669 000 000 лв. вреди за 587 000 000 лв. е потърсена ограничена имуществена отговорност от 15 466 лица, като са наложени парични начети за 1 806 000 лв. Най-големи са вредите от преразходи (суровини, материали, енергия, горива и др.) – 204 000 000 лева.
Ежегодно нарастват и вредите от незаконно изплатени трудови възнаграждения и премии (за
1986 г. са 92 300 000 лева), с което се нарушават принципите на заплащане на труда и пропорцията „трудово възнаграждение – производителност на труда“. Проявява се потребителски подход
към фонд „Работна заплата“. Потребителските стремежи подтикват ръководствата на предприятия
към реализиране на неправомерни доходи за сметка на държавата и гражданите, посредством нарушаване на цените, качеството, технологията на произвежданите стоки и други. През 1986 година по време на ревизиите в бюджета са внесени 463 000 000 лв. от неправомерни доходи, излишъци и други. От причинените вреди на народното стопанство – общо 669 000 000 лв., липсите и
престъпленията срещу социалистическата собственост възлизат на 37 620 000 лева. От тях са възстановени по време на ревизиите 21 919 000 лв. и за 16 204 000 лв. на 6 391 лица са съставени актове за начет, които са изпратени в съда за пълна имуществена отговорност. Анализът показва, че
в резултат на слаба отчетност и вътрешен финансов контрол са извършени присвоявания в значителни размери в продължение на няколко години, в съучастие на няколко лица, съпроводени от документни престъпления. В някои случаи присвояванията са извършени от ръководни длъжностни
лица.
2. В МВР се извършиха структурни промени и се изградиха линейни звена от опитни оперативни работници, създаде се система за пълна регистрация на сигналите за подкупи, спекула, незаконна търговия, валутно-контрабандни престъпления, безстопанственост и нетрудови доходи,
което повишава ефекта от оперативно-издирвателната дейност.
В резултат на по-добрата организация и настъпателност срещу отрицателните явления, органите на МВР разкриха 41 на сто повече случаи на подкупи в сравнение с 1985 година. В непроизводствената сфера – народни съвети, здравеопазване, социално осигуряване, култура, изкуство,
просвета са разкрити 38 на сто от подкупите, а в сферата на търговията – 25 на сто и други.
Нарасна броят на разкритите валутни и контрабандни престъпления, при които се наблюдават организираност и създаване на престъпни групи с чужденци. Продължава разследването срещу 36 лица от различни окръзи, които в съучастие с югославски граждани са търгували с културно-исторически паметници на страната. Иззеха се и се обезпечиха златни, сребърни и бронзови
уникати от ранната история на България, валута и ценни вещи на стойност по каталожни цени над
3 млн. лева. В казино „София“ – система ТК „Интерхотели“, експлоатирано от ливанската фирма
„Сотрекс“, бяха установени подкупи и валутни престъпления, извършени от 10 лица, за 400 000
лева. Приключи разследването срещу 7 лица от научно-техническата сфера, присвоили 193 000
лева. В процеса на разследването обвиняемите възстановиха на държавата 163 000 лева, а останалата част от вземането е обезпечена.
Данните сочат, че 25 на сто от извършителите на незаконна търговия и 30 на сто на валутните престъпления са непълнолетни и младежи. Безделието, стремежът към придобиване на луксозни стоки и чужда валута тласка някои млади хора към проституция и сводничество, а понякога
и към извършване на тежки престъпления.
През 1986 година са установени 14 666 лица, които не учат и не работят. Със съдействието на МВР са настанени на работа 6732 лица, а към други 2000 са предприети превантивно-административни мерки.
Значителни са вредите от безстопанственост и производство на некачествена продукция.
Техният среден размер възлиза за отделно престъпление на около 24 000 лева и същите имат висока степен на обществена опасност. Вредите от тях са невъзстановими.
Активизирана е работата на МВР и срещу незаконното обогатяване, като са приключени
463 случая за 2 672 000 лева, докато през 1985 година на комисиите по чл. 38 от Закона за собствеността на гражданите са представени 63 случая.
На територията на цялата страна бе проведена операция по радио-телевизионните сервизи,
с цел установяване измама на клиенти, присвояване на части и други престъпления.
Настъпателната работа на органите на МВР срещу отрицателните явления беше съчетана с
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профилактична дейност за тяхното предотвратяване.
По предложение на МВР бяха отстранени от длъжност 1231 лица, назначени в нарушение
на забраната за заемане на отчетнически и материално-отговорни длъжности от лица, осъждани на
лишаване от свобода, или лишени по административен ред от право да упражняват търговска професия или да заемат търговска длъжност.
Положиха се усилия за създаване на надежден пропускателен режим и се извършиха проверки в над 5 500 обекта за установяване на причините и условията за престъпления и крупни производствени аварии. Бяха проверени обекти на СО „Енергетика“, СО „Химическа промишленост“
и СО „Металхим“. Подобна проверка се извърши и в системата на СО „Изот“, СО „Респром“,
Комбинат „Микроелектроника“ и други. Резултатите от проверките и предложенията са внесени в
Министерския съвет.
Изграден е Научно-консултативен съвет, включващ изтъкнати научни работници и специалисти-консултанти от други ведомства, за анализиране проявните форми и тенденциите на негативните явления, за тяхното ограничаване и ликвидиране.
Един от криминогенните фактори са безделието, пиянството и алкохолизмът. Независимо
от тенденцията за леко снижение през последните пет години, твърде висок (25 на сто) е относителният дял на извършителите на криминални престъпления в нетрезво състояние. Тревожи нарасналата употреба на алкохол и тютюнопушенето от малолетни и непълнолетни лица. Средногодишно над 200 младежи под 16 години преминават през заведения за отрезвяване.
3. В изпълнение на Мерките на правителството за борба срещу отрицателните явления в
сферата на търговията и битовите услуги, Министерството на търговията извърши през 1986 година 707 контролни мероприятия, при които бяха проверени 26 671 магазини, заведения за обществено хранене и други. Установени са вреди за 18 100 000 лева; неправомерни доходи – 23 900
000 лева; наложени са дисциплинарни наказания на 1303 лица; потърсена е административно-наказателна отговорност от 9300 лица; наложени са глоби за 458 820 лева; изпратени са материали
в прокуратурите срещу 66 лица. Спазен е основният принцип – при всяко констатирано нарушение да се търси отговорност от виновните, като по този начин се осъществява и генералната превенция спрямо много по-широк кръг лица.
Докато броят на съставените актове за санкционираните работници от търговията и услугите през 1983 г. е бил 13 822, през 1984 година – 16 535, през 1985 година – 20 320, то през 1986
година същите са 20 533. Относителна стабилност и устойчивост имат и нарушенията по Постановление № 127 от 27.IХ.1975 година на Министерския съвет за предотвратяване на някои отрицателни явления в търговията и общественото хранене.
През активния туристически сезон бяха проверени 941 обекта от сферата на търговията и
битовите услуги в Бургаски, Варненски и Толбухински окръзи. От тях 398 обекта са проверени
съвместно с органи на Министерство на финансите. Проверките установиха сериозни нарушения,
за които са санкционирани 750 лица и на 140 от тях е потърсена отговорност за ощетяване на
гражданите чрез цените, грамажа, литража, качеството на продаваните стоки, ценообразуването в
битовите услуги и други. Съвместно с окръжните народни съвети, МВР и комисиите за народен
контрол бяха проверени 477 обекта в аерогарите, ж. п. гарите и вагон-ресторантите. Откриха се
604 нарушения, от които 51 на разпоредбите на 127-то ПМС от 1975 година.
Съвместно с органи на Комитета за държавен и народен контрол и МВР се извърши проверка на частната търговска и занаятчийска дейност. Проверката обхвана 231 селищни системи и
установи, че взаимодействието между специализираните органи на народните съвети – бюрата за
работна сила, службите „Търговия, услуги и туризъм“, „Цени и ценообразуване“, „Строителство,
архитектура и благоустройство“, финансови отдели и други, не е на необходимото равнище, което създава предпоставки за нарушения. На територията на повечето селищни системи упражняват
частна търговия и занаяти много лица, облагани с данък, но непритежаващи разрешителни за съответната дейност. Общинският народен съвет в Димитровград е обложил с данък 313 частни занаятчии, а е издал разрешителни само на 37; в Хасковски окръг нерегламентираните частни занаятчии са 833 и т.н. Въз основа на изменението на Закона за собствеността на гражданите (обн. ДВ,
бр. 88/14.ХI.1986 година) Министерството на финансите даде указания до финансовите служби на
общинските народни съвети да уведомяват комисиите по чл. 38 от ЗСГ и съответните районни
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прокуратури за обложените с данък нерегламентирани частни занаятчии (Окръжно № ДТ
02.01.24/16.ХII.1986 година).
При издаването на разрешителни почти всички народни съвети допускат нарушения относно кръга на лицата, които могат да упражняват съответната дейност, групите стоки, с които могат
да търгуват, издават се разрешителни за упражняване на търговска и занаятчийска дейност в други селищни системи и т.н.
Извърши се наблюдение по целия цикъл на заявяване и разпределение на така нар[ечените]
дефицитни стоки. Проверката показа, че тяхното разпределение не се извършва равномерно и правилно между обектите. Не са установени съотношения или коефициенти по предприятия и магазини. Основната част от тези стоки се разпределят по лично усмотрение и предпочитане и редица от
тях се продават не по установения ред, като се плащат в магазин, а се получават от складове или
се запазват за близки и познати.
Проверката по производството и снабдяването с резервни части за ремонт на битови уреди, извършена съвместно с Комитета за държавен и народен контрол, установи редица слабости в
планирането, договарянето, доставките, разпределението, съхраняването и разходването на резервните части; незадоволителен контрол по качеството на местните и вносните резервни части; неоползотворяване на залежалите свръхнормативни и бавноликвидни резервни части, липса на резервни части и други.
Не са по-различни и констатациите при проверката на абонаментното асансьорно обслужване на населението. И тук снабдяването с резервни части е незадоволително за качественото и
безконфликтно поддържане на асансьорните уредби; слаба е организацията на аварийното обслужване в базите на сервизния комбинат; тревожно е положението по поддържането на асансьорните уредби в селищните системи без сервизни асансьорни бази; не е решен кадровият проблем за
изпълнителските кадри по поддържането на асансьорните уредби и други.
Проверката на обущарските и кожаро-кожухарските услуги разкри редица неблагополучия:
масови нарушения на цените, ценообразуването и отчетността; във всички ателиета липсват кочани за изплащане на неустойки на клиентите; съществуват затруднения по осигуряването на необходимите суровини и материали; кадрите са недостатъчни и някои са без необходимия опит и квалификация. Висока е средната възраст и голяма част от работещите са пенсионери. Завършващите специализирани средни учебни заведения по обувно производство не постъпват на работа в
сферата на услугите.
За нарушенията на качеството на стоките, етикировката, маркировката, БДС и отрасловите нормали, от Главна инспекция на търговията и услугите при Министерството на търговията са
съставени 3347 констативни протоколи, с които са спрени стоки за 71268000 лева, като са преоценени и преокачествени стоки за 3 140 000 лева. Съставени са 1839 акта на различни длъжностни
лица (от общо санкционирани 930 лица), в т.ч. на 599 ръководители на производствени и търговски организации. Освен наложените наказания Министерството на търговията сезира ръководствата на предприятията за прилагане на санкциите по Правилника за икономическия механизъм,
както и районни центрове по стандартизация, метрология и контрол по качеството, за отнемане на
продукцията в полза на държавата. Уведомени са прокуратурата – за възбуждане на наказателни
производства, и арбитража – за образуване на служебни дела.
4. Дейността на Министерството на правосъдието и съдилищата по изпълнението на т. 22,
ал. 4 от Мерките на правителството, се изразява в следното:
Свършените дела за кражба на социалистическата собственост възлизат на 2 675 при 2 814
за 1985 година. Осъдените лица през 1986 са 3 493, при 3 570 за 1985 година. Минималното снижение на броя на делата и на броя на осъдените лица дава основание за извода, че този вид престъпност засега показва устойчивост.
Цифровите данни за свършените дела за присвояване на социалистическа собственост сочат,
че при запазен брой на делата (1755) спрямо 1985 г. е нараснал броят на осъдените лица (с 407).
От престъпленията против социалистическата собственост обект на специално наблюдение
са случаите на документна измама. Чрез използуване на документи с невярно съдържание или на неистински, или преправени документи, се получава или се дава възможност другиму да получи без
правно основание движимо или недвижимо обществено имущество с намерение за присвояване.
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Състоянието на този вид престъпност очертава минимално снижение в сравнение с 1985 година.
Свършените дела за безстопанственост са увеличени двойно – 140 при 70 за 1985 г. и съответно осъдените по тях лица са увеличени – 116 при 48 за 1985 година. Щетите по делата за безстопанственост възлизат на 3 026 000 лева, а от лицата са възстановени на държавата по постановяване на присъдите 193 000 лева.
Делата за престъпления по служба за последните две години не показват съществени изменения.
Увеличен е броят на свършените дела (104) и осъдените лица (196) за подкупи, което се
дължи на по-голямата разкриваемост от страна на органите на предварителното производство. Получените подкупи възлизат на 233 000 лева, а на възстановените до постановяване на присъдата –
75 000 лева.
В сравнение с 1985 година е увеличен броят на свършените дела за спекула, което също е
резултат на по-високата разкриваемост. Щетите от спекула са за 367 000 лева, а възстановените
суми са 46 989 лева.
По посочените дела са осъдени общо 7105 лица на различни срокове лишаване от свобода – от 1 година до и повече от 10 години. По делата за престъпления против социалистическата
собственост причинените щети възлизат на 13 655 000 лева. От тях, до постановяване на присъдата от първоинстанционния съд, са възстановени на държавата 5 420 000 лева.
Във всички случаи съдилищата присъждат в полза на държавата разликата между възстановения и пълния размер на причинената вреда. Налагани са и предвидените в закона кумулативни
наказания: конфискация на имуществата на осъдените; лишаване от права да се заемат определени длъжности и други. Освен законодателните промени Министерството на правосъдието осъществява и организационни мерки. Те са насочени към активизиране на съдилищата за ежегодно задълбочено проучване ръста и динамиката на посочените видове престъпления, с оглед своевременното подобряване и усъвършенствуване на санкционната и превантивна работа (Окръжно
№ РД-02-08-15 от 24.02.1986 г.).
III. Анализ и изводи от дейността през 1986 година срещу отрицателните явления:
Министерство на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на
правосъдието и Министерството на търговията, със съдействието на средствата за масова информация, осигуриха гласност и по-широка обществена основа на борбата срещу отрицателните явления. Бяха публикувани в печата и излъчени по радиото и телевизията редица материали за подкупи, безстопанственост, валутно-контрабандни престъпления, внасяне на опиати, инкриминирана
литература и други.
Дейността на Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието,
Министерството на финансите и Министерството на търговията срещу отрицателните явления показва, че въпреки провежданите административни и наказателни мерки, все още броят на нарушенията и престъпленията е голям.
Действуващите причини и условия за възникване на отрицателните явления имат комплексен характер. Те се проявяват в три основни направления: в организацията и ръководството на
стопанската дейност, в дейността на специализираните органи за борба с престъпленията и в контролния механизъм.
Слабости от организационен характер при назначаването и контрола на отчетниците и потребителските стремежи у ръководители, стопанисващи обществено имущество, води до ежегодно
нарастване на присвоителните престъпления.
Увеличава се броят на длъжностните лица, които не полагат достатъчни грижи за управлението и стопанисването на повереното им имущество, от което следват значителни щети за народното стопанство. Ръководни длъжностни лица, вместо да стопанисват повереното им обществено
имущество, го присвояват или дават възможност на други лица да го присвояват. Наложително е
да се подобри подборът и да се увеличи взискателността към ръководните длъжностни лица.
В борбата срещу преките посегателства и присвояванията на социалистическата собственост съществуват непреодолени до сега слабости. Необходимо е час по-скоро да се реши въпросът за единен държавен финансово-стопански контрол и да се премахне ненормалното положение
контролните органи да бъдат подчинени на онези, които трябва да бъдат контролирани. Вместо да
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повишат общественото значение на финансовия контрол, някои министерства и ведомства в новите си структури съкратиха изцяло службите си за ведомствен финансов контрол, което съкращава
и възможността за борба срещу присвояванията.
Целесъобразно е Министерството на търговията и Министерството на финансите да обсъдят и внесат изменения в нормативната уредба за стопанския риск, бригадната организация, стимулите, санкциите и отговорностите, насочени към ограничаване на присвояванията.
Необходимо е усъвършенствуване на банковия контрол върху плащанията, извършвани
чрез преводи от предприятия по влоговите сметки на частни лица. Сега той не е достатъчен и способствува за голям брой присвоявания – особено в страничните дейности.
Отрицателните явления в сферата на търговията и битовите услуги са масови и досега не са
преодолявани.
Пренебрегвайки задълженията си, произтичащи от категоричните разпоредби на Постановление № 127 на Министерския съвет от 1975 г., някои стопански ръководители не уволняват дисциплинарно нарушителите му. Помирителните комисии, които разглеждат дисциплинарните уволнения, с лека ръка възстановяват на същата работа голям брой от лицата, често пъти под давлението на ръководителите. С влизането в сила на новия Кодекс на труда (чл. 197), дисциплинарното
наказание „уволнение“ се заличава с изтичане на две години от налагането му, а съгласно 127-то
ПМС/1975 г. и 67-то ПМС от 1986 г. давност за уволнените лица няма. С Указ 1074/1974 г. на
Държавния съвет е създадена забрана за заемане на отчетнически и материално-отговорни длъжности от лица, които са осъждани на лишаване от свобода. До 31.ХII.1986 г. назначените в нарушение на Указа лица се освобождаваха от длъжност „по непригодност“. В новия Кодекс на труда
институтът освобождаване от длъжност „по непригодност“ не съществува и назначените в нарушение на забраната лица не могат да бъдат освобождавани от длъжност. Предлагаме Държавният
съвет да прецени необходимостта от тълкувателно решение по поставения въпрос.
Необходимо е да бъдат отстранени и някои предпоставки от обективен характер, създаващи условия за негативни прояви в сферата на търговията и услугите;
– планомерно излизане от дефицитност на някои основни видове стоки за народно потребление. Усъвършенствуване на разпределението и доставянето на стоки за народно потребление и
резервни части и въвеждането на електронна техника за управление на търговския процес;
– подобряване на снабдяването с резервни части за автомобилна, радио-телевизионна и битова техника;
– увеличаване количеството (дела) и разширяване асортимента на пакетираните и разфасовани хранителни и нехранителни стоки;
– въвеждане в търговските обекти и ателиета за услуги на съвременни електронни измерителни уреди и контролни касови апарати;
– точно спазване на разпоредбите за трайна маркировка и етикетиране, в т.ч. фабричната,
на стоките за широко потребление;
– усъвършенствуване на системата за заплащане на работниците от търговското и битово
обслужване, на база количеството на доставените и реализирани стоки.
Борбата с негативните явления изисква строго спазване на данъчния и валутния режим в
страната и на законността във всички сфери и дейности, с безкомпромисно предлагане и търсене
на отговорност, включително партийна, от нарушителите на всички равнища, независимо от тяхното обществено положение и ранг.
М И Н И С Т Ъ Р: Б. Белчев
М И Н И С Т Ъ Р: Д. Стоянов
М И Н И С Т Ъ Р: Св. Даскалова
М И Н И С Т Ъ Р: Хр. Христов
ЦДА, ф. 163, оп. 99, а.е. 20, л. 11–27. Оригинал. Машинопис.
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№ 424
ИНФОРМАЦИЯ ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ БЕЛЧО БЕЛЧЕВ ДО ЗАМЕСТНИКПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ГРИГОР СТОИЧКОВ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА БОРБА СРЕЩУ ЗАКОНОНАРУШЕНИЯТА В
СТОПАНСКАТА ОБЛАСТ
София, след 12 февруари 1987 г.
ДО
Другаря ГРИГОР СТОИЧКОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ИНФОРМАЦИЯ
от БЕЛЧО БЕЛЧЕВ – министър на финансите
ОТНОСНО: изпълнението на Мерките на правителството и Ваше
писмо № 93.00-12/12.02.1987 г.
Министерството на финансите предприе действия за ограничаване на отрицателните явления. Със справка от 22.VII.1986 г. информирахме за извършеното през първото шестмесечие на
1986 г. и предложихме допълнителни мероприятия, за непрекъсната борба срещу отрицателните
явления, до пълното им преодоляване и ликвидиране. С информации, справки и доклади извършихме анализ и оценка и информирахме относно кражбите; опазването, използуването и стопанисването на социалистическата собственост; дейността и ликвидацията на ССД „Простор“ и
АСИ „Простор-Орфей“; нарушенията в търговията, местната промишленост и битовите услуги –
излишъци, липси и посегателства; съхраняването и разходването на естествените и изкуствените
торове в селскостопанските организации; посегателствата върху социалистическата собственост в
икономиката и други.
През второто шестмесечие на 1986 г. Министерството на финансите извърши следното за
изпълнение Мерките на правителството:
Внесохме в ЦК на БКП и МС „Основни насоки за усъвършенствуване облагането с данъци на доходите и имуществата на населението“. Въз основа на тях са подготвени проекти на Закон
за събиране на държавните вземания, който предстои да бъде съгласуван и Закон за данъците и
таксите, който е във фаза на окончателна редакция, за да бъде изпратен за съгласуване. С проектите се предлага усъвършенствуване на системата на данъчното облагане върху хонорарите на
дейците на науката, изкуството и културата.
Министерството на финансите създаде организация за повсеместни проверки за установяване на лица, които упражняват нерегламентирани дейности и реализират доходи, укрити от облагане. В резултат на проверката са обложени и преобложени с данък върху общия доход 11 199 лица, вкл. работещи в страничните дейности на някои организации, под прикритието на формално
сключени трудови договори, а фактически извършващи частна дейност. За реализираните 8 350
554 лв. доходи е определен допълнителен данък 2 005 310 лв. В изпълнение на наше писмо № 0621-86/1986 г., в края на 1986 г. се извършиха допълнителни проверки, които разкриха нови субекти на данъчно облагане, които бяха обложени с 3 044 885 лв. данък.
За засилване контрола по спиртните напитки, тютюневите изделия, входните билети и др.,
през второто полугодие на 1986 г. бяха извършени две проверки, съвместно с органи на МВР. По
Черноморието бяха проверени 398 обекта и се установиха 182 нарушения, а в Балкантурист –
Пампорово 120 обекта и се установиха 66 нарушения. Нарушителите са санкционирани. Не са
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констатирани нарушения на режима за ограничаване на сервирането на спиртни напитки.
Министерство на финансите участвува в разработването на Правилник за стопанската дейност и Наредба за стопанските договори, с които е предвидено да се въздействува икономически
върху самоуправляващите се стопански организации, за финансовото им стабилизиране, за повишаване на отговорността за стопанските резултати.
Министерството на финансите участвува и в изготвянето на проекти за Правилник за развитие на личната и колективната трудова дейност за допълнително производство на стоки и услуги и към него: Наредба за организацията и провеждането на търгове за отдаване под наем за стопанисване на малки обекти, Наредба за получаване разрешително и за регистрация на гражданите,
които самостоятелно ще участвуват в производството на стоки и услуги, Наредба за митническите облекчения на гражданите за закупуване инструменти и съоръжения, предназначени за производство и услуги срещу законно придобита валута, Наредба за отчитане на дейностите, осъществени от гражданите за производството и стоки и услуги през свободното им време, Наредба за
контрол върху дейността на гражданите, произвеждащи стоки и услуги в свободното им време,
Наредба за данъчното облагане на доходите на лицата, които участвуват в допълнително производство на стоки и услуги.
С пакета от проекти за допълнителната стопанска дейност на гражданите се урежда възможността за използуване свободното им време, разширява се кръга за задоволяване на потребителското търсене на стоки и услуги, като едновременно се охраняват и стимулират интересите на
социалистическите организации.
В разрез с изискванията на правителството и Постановление № 65 от 27.11.1985 г. на Министерския съвет за усъвършенствуване на валутната търговия в страната, Българската асоциация
за туризъм и отдих и Външнотърговската организация „Кореком“ все още не са преустроили дейността си по валутната търговия. В нарушение на чл. 1 (1) и чл. 2 (1) от постановлението, в магазините за продажба на стоки за чуждестранни граждани се допускат продажби срещу налична валута на български граждани и граждани от страните-членки на СИВ, без митнически декларации.
Така се създават условия за възобновяване на „черния“ валутен пазар в страната. В хотелски и туристически комплекси продължават да функционират магазини за продажби на стоки срещу валута на български граждани. В граничните зони магазините не са разположени в зоната на митническия контрол и позволяват достъп и продажби на стоки както на влизащи лица в страната, така и на
граждани от вътрешността на страната. Това крие реална опасност от спекула. Досега ВТО „Кореком“ не е преустроило тези магазини.
Ръководството на ВТО „Кореком“ не е провело организационна и разяснителна работа
сред колективите на магазините за новия ред за продажба на стоки срещу конвертируема валута и
продавачите не са запознати с действуващия режим на валутна търговия в страната. Незначителен е делът на стоките – българско производство, продавани в магазините срещу конвертируема
валута. Стоките в магазините на ВТО „Кореком“ за български граждани не отговарят на потребителското търсене – има залежали и демодирани стоки, а липсват търсени от купувачите електродомакински уреди, електроника и други. Констатациите сочат, че ръководствата на БАТО и ВТО
„Кореком“ не проявяват усилия за преустройство на търговията на стоки срещу конвертируема
валута в съответствие с изискванията. Напротив, проявяват настойчивост за уеднаквяване на номенклатурата на стоките и въвеждане отново на смесени магазини за български и чуждестранни
граждани. Наложително е ръководствата на БАТО и ВТО „Кореком“ да вземат срочни мерки за
изпълнение на разпоредбите на ПМС № 65/1985 г., насочени срещу спекулативните сделки за стоки, закупени с валута.
Наред с нарушаване на установения валутен режим, БАТО и ВТО „Кореком“ полагат усилия за елиминирането му и крайното му отменяне. БАТО е представил проектопостановление за
въвеждане отново на единни магазини за български граждани и чужденци, без ограничения на номенклатурата на стоките, като българските граждани ще могат да извършват покупки в брой. Това е в остро противоречие с т. 9 от Мерките на правителството за борба срещу отрицателните явления и би възстановило всички условия за спекулативни покупки на валута, спекула на стоки, закупени с валута, заменяване на валутната със стокова спекула и реализирането на нетрудови доходи. Там, където би трябвало да се извършват продажби на дребни стоки в левове и да се утвърж-
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дава българския лев като единствено платежно средство у нас, се дава възможност на стотици хора да приемат чуждестранна валута и да бъдат изложени на опасността да извършват нарушения и
злоупотреби с валута. Аналогично е предложението за отменяване на Постановление № 23/
08.05.1986 г. на Министерския съвет за определяне реда за прехвърляне на употребявани леки автомобили, закупени от ВТО „Кореком“, чрез посредничество на СО „Мототехника“. Постановлението целеше предотвратяване на спекулата при продажба на леки коли между гражданите, при
което се реализират нетрудови доходи.
Остро е несъответствието между предлаганите нормативни промени и написаното от др.
Тодор Живков в докладната записка до Политбюро на ЦК на БКП: „да се намаляват възможностите за възникване на отрицателни явления и да се води борба с тях“, като отново се създават възможности за разгръщане на негативни явления.
Министерството на финансите, съвместно с други ведомства, подготви проекти на Закон за
изменение и допълнение на Наказателния кодекс и Закон за изменение и допълнение на Закона за
административните нарушения и наказания, приети от Народното събрание (обн. ДВ, бр. 88/1986
г.). Разработените „Основни насоки за усъвършенствуване на дейността по разпределението, продажбата и преразпределението на жилищата“ са приети от Министерския съвет. Внесени са и проекти на Наредба за разпределение и продажба на жилища и за изменение и допълнение на Наредбата за цените на недвижимите имоти. С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността на гражданите (обн. ДВ, бр. 88/1986 г.) е изменен чл. 21 от същия, като е
забранена замяната на недвижими с движими вещи.
Министерството на финансите, съвместно с други ведомства, внесе през месец декември
1986 г. в Министерския съвет проект за Наредба за служебните командировки и специализации в
чужбина. Поради несъгласие на съвносителите, редица разпоредби, които трябваше да намерят
място в проекта, не бяха включени, а други са записани в компромисен вариант, различен от нашето становище. Считаме, че има противоречие между постановките за намаляване на разходите за
командировки и специализации в чужбина и схващането за свободни действия на самоуправляващите се стопански организации. Разширяването на кръга на лицата, които имат право да командироват в чужбина, ще има отрицателни последици и намалява възможността да се упражнява контрол.
Държавният финансов контрол разкри през 1986 г. виновно и противоправно причинени
вреди на народното стопанство, в размер на 669 000 000 лв., от прояви на безстопанственост, незаконно изплащани трудови възнаграждения и премии, липси, преки посегателства върху социалистическата собственост и др. Чрез тяхното разкриване, възстановяване на част от сумите на
държавата, санкциониране на виновните длъжностни лица, както и с извършваната превантивна
дейност (предотвратените щети през 1986 г. възлизат на 101 000 000 лв.), финансовият контрол
също допринесе за борбата срещу отрицателните явления.
През 1986 г. са установени липси и преки посегателства върху социалистическата собственост за 37 620 000 лева. Съставени са 4 352 акта за начет за 16 204 000 лева срещу 6 391 лица. По
време на ревизиите са събрани и възстановени на държавата 21 919 000 лева. Анализът показва,
че в резултат на слаба отчетност и контрол са извършени характерни присвоявания в значителни
размери в продължение на години, и по-често от няколко, а в някои случаи от ръководни длъжностни лица, съпроводени от документни престъпления. В гранд-хотел „Балкан“ липсата на отчетност
и контрол са обусловили безстопанственост и преки посегателства върху социалистическа собственост за 212 975 лева. Съставени са актове за начет и виновните лица са осъдени на различни
срокове лишаване от свобода. Ревизията на Комбинат „Химмаш“ – Хасково установи присвоявания и липси за 128 000 лв., извършени от ръководни длъжностни лица. Съставени са актове за начет и е образувано следствено дело срещу зам.-директора по икономическите въпроси и др.
Зачестиха нарушенията и злоупотребите в страничните дейности на организациите, които
прикриват частно предприемачество. Организациите предоставят дейността изцяло на бригадира
на групата, с цел да получават печалба и не осъществяват контрол. Ръководството на БТС „Еделвайс“ – гр. Сандански е приело несвойствена дейност – изработване на хидроизолации от частни
лица, от името на дружеството, без да упражнява контрол, като е получавало печалбата. При тези
условия, на 7 лица са изплатени незаконно 187 000 лв. за сметка на държавата. Съставени са акто-
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ве за начет и е образувано следствено дело.
Министерство на финансите проявява усилия да реагира бързо и ефикасно за своевременното пресичане на негативните явления и чрез тематични ревизии. При тематичната ревизия в
АПК „Борина“ са установени надписвания, в резултат на които на 7 лица са изплатени незаконно
355 000 лева. Съставени са актове за начет и е образувано следствено дело.
Освен липси и преки посегателства върху социалистическата собственост, са разкрити
вреди на народното стопанство от незаконно изплатени трудови възнаграждения и премии за
92 300 000 лева. В сравнение с 1982 г., надплащанията са увеличени близо два пъти.
В МП „Л. Брежнев“ – Кремиковци са изплатени незаконосъобразно 1 033 000 лв. заплати,
в резултат на нарушения на щатната дисциплина – назначени са лица на работнически длъжности,
каквато работа не са извършвали, а са участвували като оркестранти, естрадни певци, илюзионисти и др., които по статут са самодейци и нямат право на възнаграждения.
Нарушава се пропорцията „трудово възнаграждение – производителност на труда“, не се
спазват принципите на заплащане на труда и се проявява потребителски подход към фонд „Работна заплата“.
За ограничаване на посегателствата върху социалистическата собственост и увеличаване
контролното въздействие на държавния финансов контрол, Министерството на финансите подготвя проект на Закон за финансово-стопански контрол, във фаза на съгласуване с ведомствата.
Министерството на финансите изразява становище, че борбата с негативните явления изисква строго спазване на данъчния и валутния режим в страната и съблюдаване на законността във
всички сфери и дейности, с безкомпромисно предлагане и търсене на отговорност, включително
партийна, от нарушителите на всички равнища, независимо от тяхното обществено положение и
ранг.
М И Н И С Т Ъ Р: /п/ Б. Белчев
Вярно, [- - -]
ЦДА, ф. 163, оп. 99, а.е. 20, л. 1–10. Оригинал. Машинопис.

№ 425
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ МИХАИЛ ДИНЕВ ДО
МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ БЕЛЧО БЕЛЧЕВ ЗА ЗАКОНОНАРУШЕНИЯТА ПО
ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 1987 Г.
София, след 30 юни 1987 г.
ДО
МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
другаря БЕЛЧО БЕЛЧЕВ

ИНФОРМАЦИЯ
От МИХАИЛ ДИНЕВ – зам.-министър на финансите
ОТНОСНО: нарушенията по заплащането на труда, установени
през първото шестмесечие на 1987 г. от органите
на държавния финансов контрол
В изпълнение на решенията на партията и правителството за усъвършенствуване ръководството на икономиката, управлението на всички отрасли и дейности на народното стопанство беше преустроено на икономическа основа. Прилагането на икономическия подход предполага съз-
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нателното организиране и по-пълното използуване на обективно съществуващите при социализма
стоково-парични отношения с оглед насочване, регулиране и съчетаване на обществените с личните интереси, като важна предпоставка за повишаване ефективността на стопанската дейност. Особено важно значение в тази насока има организацията на труда и работната заплата. Предимно
чрез формите на заплащане на труда се осъществява икономическия подход и социалистическия
принцип за разпределение според количеството и качеството на труда. Посредством стопанската
сметка и остатъчния фонд работна заплата се обвързва същата с резултатите от финансово-стопанската дейност. От правилната организация на заплащането на труда зависи покупателната способност на гражданите, а фонда работна заплата има основен дял в баланса за приходите и разходите на населението. Ежегодно за заплащането на труда на работниците и служителите в народостопански мащаб се изразходват около 12 милиарда лева. Тези разходи представляват значителна
част от себестойността на продукцията и услугите.
Поради всичко това, органите на ревизионния финансов контрол при финансовите ревизии
и проверки отделят особено внимание на заплащането на труда и свързаните с него въпроси от
дейността на предприятията и организациите. В програмите за извършване на финансови ревизии
се предвиждат проверки по заплащането на труда, които обхващат законосъобразността на начислената и изплатена основна и допълнителна заплата и спазването на планирания и резултативен
фонд работна заплата. Ежегодно финансово-ревизионните органи извършват тематични проверки
по актуални въпроси, свързани с организацията и заплащането на труда. В процеса на проверката
или при реализацията на финансовата ревизия се отстраняват някои от нарушенията и причините
за допускането им, осъществява се съответната отговорност на виновните длъжностни лица. Ревизионният финансов контрол допринася за предотвратяване на някои незаконосъобразни плащания
на трудови и премиални възнаграждения, като само през първото полугодие на 1987 г. приносът
му в това отношение възлиза на 26 403 000 лева.
Анализът на резултатите от проверките по заплащането на труда през последните години
показва неблагоприятна тенденция на непрекъснато нарастване на нарушенията и слабостите. Общо и по отрасли, данните са посочени в приложение № 1.
Така например, установените виновно причинени щети от неправомерно изплатени трудови възнаграждения и премии през 1985 година са 82 010 000 лв., а през 1986 г. достигат
92 293 000 лв., или с 10 283 000 лв. в повече. Само през първото полугодие на 1987 г. са установени щети от този вид за 45 751 000 лева, което е 2 пъти повече, отколкото установените за същия
период на 1983 година и с 4 857 000 лева в повече от установените през първото полугодие на
предшествуващата 1986 година.
Основната част от неправомерно изплатените трудови и други възнаграждения, около 73%,
са в отраслите на материалното производство, в това число: в промишлеността – 23%, в строителството – 21%, в селското стопанство – 26%, в транспорта – 3%. Значителен е делът и в бюджетните учреждения и организации – 14-15%.
Спрямо шестмесечието на предходната 1986 г. най-висок ръст на незаконосъобразно изплатени трудови възнаграждения е установен в строителството – 171%, в бюджетните учреждения
и организации – 138%, в обществените организации – 186%.
Резултатите от извършените финансови ревизии и тематични проверки по проявни форми
на установените щети са отразени в приложение № 2.
Установени са 2 319 нарушения на щатната дисциплина, при които са изплатени незаконосъобразно 7 185 000 лв. по фонд „Работна заплата“, или 16% от общия размер на щетите по заплащането на труда.
Основната част от нарушенията на щатната дисциплина – 1105 случая са свързани с назначаването на лица на производствени длъжности, които фактически извършват административноуправленческа работа. Такива нарушения са констатирани във всички отрасли: в ЗТМ – гр. Радомир 63 лица са назначени като работници, а изпълняват административна работа и им е изплатено 261 000 лева. В ТЕЦ-2 към СО „Марица – Изток“ – гр. Раднево – 25 лица с изплатени 178 529
лева; в ЗРЧ „1-ви май“ – гр. Казанлък – 35 лица с 78 862 лева; в АПК „Васил Тинчев“ – с. Самоил – Разградски окръг 35 лица с 134 000 лева; в Обединено автомобилно предприятие гр. Казанлък – 14 лица с 68 000 лева и други.
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Над одобрената численост на административно-управленческия персонал по щат са назначени 598 служители, на които е заплатен 1 254 000 лева фонд „Работна заплата“. В отрасъл „Селско стопанство“ те са 400 лица, в бюджетните учреждения – 161 лица.
Установени са 483 случая на назначени лица, които не работят в обектите, а са предимно
спортисти, артисти и др., на които са изплатени 920 000 лева заплати. В Първо рудоуправление
гр. Мадан са назначени 44 лица – футболисти и борци от местните отбори, на които са изплатени
58 245 лева заплати. В ЗТМ – гр. Радомир са назначени 30 лица, спортисти, артисти, хористи и
други, като са им изплатени 113 748 лева. В завод „Ив. Туйков“ – гр. Тетевен, са назначени 9 лица спортисти, като на 2 лица от тях са изплащани заплати без заповеди за назначение. Изплатени
са им неправомерно 65 958 лева заплати. В АПК – гр. Сеново, Разградски окръг, 5 спортисти без
да работят на длъжностите, на които са назначени, са получили трудово възнаграждение 39 000
лева.
Посочените по-горе видове съвсем не изчерпват многообразието на допусканите щатни нарушения. Не са малко случаите, когато се назначават лица, неотговарящи на изискуемия се образователен ценз за длъжността. Назначават се лица с по-високи щатни заплати от допустимите за
длъжността съгласно щатното разписание. В много случаи се назначават производственици с повисоки категории и разряди, не съответствуващи на документите им за придобита квалификация.
Най-съществен дял в незаконосъобразно изплатените трудови възнаграждения имат тези от
неспазване нормите и разценките за заплащане – 33% или 15 132 000 лева. От тях в отрасъл „Промишленост“ са 5 054 000 лева. Само в 20 промишлени предприятия на територията на Пловдивски окръг са изплатени незаконосъобразно 2 400 000 лева трудови възнаграждения, в т.ч. в завода
за пишещи машини гр. Пловдив 508 000 лева. В Машиностроителния завод „Антон Иванов“ гр.
Пловдив – 502 000 лева. В отрасъл „Селско стопанство“ от нарушения на нормите и разценките са
надплатени 4 275 000 лева, в т.ч. АПК – гр. Садово – 382 000 лева, в АПК – Пазарджик – 171 000
лева и други. В отрасъл „Строителство и проектиране“ надплатените суми над полагащите се по
нормативни разценки са 3 554 000 лева, в т.ч. СМУ – „Изток“ при ДК – София – 464 848 лева, в
СУ № 5 при СО „Софстрой“ – 397 423 лева, в СК „ДК“ – София – 156 605 лева и други.
Около 17% от надплатените трудови възнаграждения, или 7 735 000 лева са в резултат на
неправилно и неточно отчитане на резултатите от стопанската дейност и неспазване на вътрешните правила за организация на работната заплата, от които 3 089 000 лева в отрасъл „Промишленост“, а в селското стопанство – 2 663 000 лева. В АПК гр. Садово, Пловдивски окръг вследствие
неправилно годишно приключване са изплатени неправомерно 749 000 лева от фонд „Работна заплата“.
От неспазване на акордните разценки са изплатени неправомерно 3 134 000 лева трудови
възнаграждения, от които 2 613 000 лева в селското стопанство. Така в АПК „Добруджа“ – гр.
Толбухин, на акордни тютюнопроизводители в 8 комплексни бригади е надплатено 1 335 000 лева от неправилно определен процент на заплащането.
Анализът на резултатите от осъществения контрол през първото шестмесечие на 1987 г. по
заплащането на труда показва, че нарушенията са сравнително често явление, като в много случаи
се повтарят в едни и същи обекти, а размерът на незаконосъобразно изплатените трудови възнаграждения непрекъснато нараства. Независимо, че при реализация на ревизиите на виновните
длъжности лица се налагат предвидените по ЗФК санкции, а при улики за търсене на наказателна
отговорност, ревизионните материали се изпращат и на органите на прокуратурата, повторяемостта на нарушенията не е рядко явление.
Очевидно някои обективно съществуващи условия и фактори способствуват за нарушенията по числеността на персонала и заплащането на труда. Поради несъвършенства в организацията на работната заплата и на производството, има значителни различия в размера на заплатите и
различните видове допълнителни възнаграждения на производствениците не само по отрасли и
дейности, но и в предприятия от един и същ отрасъл. Това, както и недостигът на работна ръка в
някои отрасли и дейности, е причина за текучеството на работници. Много от нарушенията по
заплащането на труда се извършват с цел да се привлече нова или задържи наличната работна ръка. Има случаи за извършени строителни и други услуги да се договарят надници за 30–40 лева.
Въпреки липсата на правно основание се осигуряват редица натурални заплащания като фураж,
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пшеница, безплатна храна, превоз и други. С тази цел се правят и редица нарушения при отчитането на резултатите от стопанската дейност.
В промишлените предприятия се нарушават вътрешните правила, като при неизпълнение
на някои планови и разчетни показатели не се налага предвиденото намаление на трудовото възнаграждение. В други случаи, независимо от неизпълнение, се начисляват и изплащат допълнителни и премиални възнаграждения. В редица промишлени предприятия ръстът на средната работна
заплата значително изпреварва този на обществената производителност на труда. Такива нарушения са установени в СМК „Ленин“ – гр. Перник, където ръстът на работната заплата е изпреварила обществената производителност на труда с 18,81 пункта, а в ХК „Девня“ с 21.58 пункта. В много случаи това се обуславя от състоянието на производствените фондове. Като по правило в предприятията с морално остаряло оборудване и техника не се достига желаната производителност и
качество, трудът там е непривлекателен, текучеството голямо и в тях най-често се допускат нарушения по заплащането на труда. В такива предприятия, поради увеличената аварийност се допускат продължителни престои, вследствие на което трудовите колективи се ангажират в извънработно време, което налага изплащане на възнаграждения за извънреден труд.
Значителни организационни слабости се допускат и в строителството, поради което не се
осигурява пълноценно използуване на работно време: липса на материали, недостатъчна или неизправна строителна механизация и други. В този отрасъл най-остро стои въпросът за действуващите
понастоящем Единни и Ведомствени трудови норми и разценки, които не са осъвременени и не отговарят на изменилите се условия и изисквания. Това създава предпоставки да се правят нарушения,
като се завишава количеството на действително извършените и актувани видове работи, прилагат се
завишени разценки, изплащат се като ръчно извършени операции с машини, заплащат се недействително извършени скъпо струващи операции и работи и други. Като форма на увеличаване възнагражденията се използува и неправилното изплащане на добавки за утежнени условия.
За достигане на определено ниво на работната заплата се извършват нарушения и в селското стопанство, изразяващи се чрез неправилно прилагане на норми и разценки, заплащане по време, а не срещу произведена продукция, надписване количеството на извършената работа и други.
Не се организира и използува достатъчно ефективно труда на бригадирите в помощ на селското
стопанство.
Една голяма част от нарушенията на щатната дисциплина са свързани с надвишаване числеността на АУП. Тъй като тази численост се определя предимно от субективна преценка, като се
изхожда от наличната, то съкращението се извършва често механично. С това се запазва съществуващата организация на управление и отчетност и намалена численост е обективно недостатъчна.
Най-вече това се отнася за счетоводно-отчетническите кадри, снабдители, чистачки, пласьори,
секретарки и други. За да се задоволят потребностите, съкратените се преназначават в производствения щат, а работят като служители. Нарушенията на щатната дисциплина, изразяващи се в
назначаването по щат, а без да работят съответната работа на спортисти, самодейци, секретари на
първични партийни, профсъюзни и комсомолски организации и други предимно се извършват по
разпореждане на местни партийни и държавни органи.
Особено груби нарушения в организацията по заплащането на труда се допускат в страничната и допълнителна дейност по производството на стоки и извършване на услуги за населението.
Някои ръководители на селскостопански предприятия и други организации нарушават нормативните актове и водени единствено от стремежа за леки печалби, привличат или приемат на работа
лица, които не работят в друга социалистическа организация, не са жители и не извършват дейността си в съответната селищна система. С такива лица се сключват незаконосъобразни договори, ползуват се нереални и неутвърдени по съответния ред калкулации. При фактурирането на работите и услугите не спазват цените и ценообразуването, като по този начин в ущърб на обществените интереси и в резултат на нарушения на социалистическата законност, комплексите и предприятията реализират неправомерни доходи, а работещите по тези договори получават значителни по размер нетрудови доходи. В тези дейности контролът е възложен на бригадири и ръководители на групи, чиито трудови възнаграждения се формират по същия начин, както и на останалите работници в бригадата. Най-често фондът на работната заплата се определя в процент от приходите от реализация, без да е съобразен с действуващите норми и разценки. По този начин на
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заплащане същите лица незаконно получават предвидените в калкулациите и изделията цехови и
общостопански разходи, стойностния излишък от икономията на материали и други. За целта те
извършват отклонения в изработката, при фактурирането завишават обема, не влагат следващите
се количества и видове материали, в резултат на което се реализират високи доходи и големи отчисления за труд.
Предвид очерталата се неблагоприятна тенденция през полугодието на 1987 г. и за да се
въздейства по-своевременно и окаже необходимата помощ и съдействие на самоуправляващите се
социалистически организации за отстраняване на причините и условията за слабостите и нарушенията се извърши тематична финансова ревизия по правомерността на начислените и изплатени
средства за целеви награди и за допълнително материално стимулиране през 1986 година. Установено е, че в голяма част от проверените предприятия са изплащани целеви награди без конкретно
да са възлагани и изпълнявани важни и срочни задачи, а в някои предприятия целевите награди са
раздавани на всички членове на колектива, като са придобили характер на премиални възнаграждения. Такива награди са изплатени в СМЕК „Марбас“ – Димитровград – 156 000 лв., в Тютюнев
комбинат „Тракия“ – гр. Хасково – 61 425 лв. и др. Изплащани са награди за задачи, които изцяло влизат в служебните задължения. В други случаи сумите за награди превишават набраните за
тази цел средства или пък се изплащат при недостиг на резултативно-остатъчен фонд „Работна
заплата“. Незаконосъобразно се изплащат и средствата за допълнително материално стимулиране,
като най-често неправомерно се завишава печалбата и неоснователно се занижават материалните
разходи. Едностранчиво се променят базисните показатели за фонд „Работна заплата“, без това да
бъде одобрено от съответния компетентен орган. Само в СО „Български държавни железници“ –
София по този начин са изплатени 1 667 000 лв. допълнително материално стимулиране.
Наличието на някои обективно съществуващи предпоставки за нарушенията по заплащането на труда не е основание за пренебрегване на субективните фактори и причини за допускането
им. Не малка част от нарушенията по заплащането на труда се извършват съзнателно от някои ръководители на социалистическите организации под предлог да се задържат кадрите, което компенсира неумението да се организира ефективна стопанска дейност, за лично облагодетелствуване
или услуги, а други поради недостатъчен контрол, лоша отчетност и непознаване на нормативната уредба.
Значителна част от незаконосъобразно изплатените трудови допълнителни и премиални
възнаграждения са осъществени с одобрението на банковите клонове, чийто контрол все още не
отговаря на реалната им възможност да предотвратяват много от неправомерните разходи за работна заплата, преди плащането.
Органите на държавния финансов контрол със специфичните си средства и способи ще повишат ефективността и качеството на работата по отстраняване на субективните фактори и причини за нарушенията по заплащането на труда и ще проявят още по-голяма взискателност към виновните длъжностни лица. За тази цел е необходимо, като се използува досегашния опит за контрол и въздействие, по-системно и настойчиво да се търси съдействието и на другите специализирани контролни органи, на ръководните и управленски органи, на самите трудови колективи.
Наред с това, обаче, считаме, че е необходимо:
1. Ръководителите на самоуправляващите се стопански организации да вземат допълнителни мерки за подобряване отчетността и вътрешния контрол по заплащането на труда.
2. Да се преразгледат и актуализират в съответствие с новите изисквания нормативните актове по организацията и заплащането на труда, като се създадат условия размерът на заплатите по
отрасли, дейности и длъжности още по-пълно да съответствува на тяхната сложност и значимост
за народното стопанство.
3. Да се разработят и прилагат нови щатни таблици за АУП, съобразно особеностите на отраслите и мащабите на социалистическите самоуправляващи се организации, като по-масово се
прилагат обобщените звена като: „Планиране и ТРЗ“, „Снабдяване и пласмент“ и др. за по-пълното и рационално използуване на административно-управленческия персонал. Съставът на звената
и броят на ръководните длъжности да се съобразява с мащабите на дейността на отделните предприятия и организации, с тяхната структура и организация.
4. В съответствие с потребностите да се усъвършенствува планирането и правилното раз-
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пределение на мощностите, материалите и трудовите ресурси, като се създадат условия и предпоставки за нормално и ритмично протичане на стопанската дейност.
5. Числеността на някои общи за социалистическите организации длъжности като отчетник,
секретар, ревизор и други да се определя според обема на обслужваните обекти или работници, а
от състава на административно-управленческия персонал да се изключат някои категории, нямащи
такива функции като: охрана, чистачи, куриери и други подобни.
6. Да се приеме единен нормативен акт, регулиращ страничната дейност, като в него се
предвидят засилени санкции за лицата, които го нарушават.
7. Необходимо е специализираните органи по труда и тези от БНБ да усъвършенствуват
способите и формите на контрол по заплащането на труда, с оглед недопускане изплащането на
неправомерни трудови и допълнителни възнаграждения.
8. Да се ускори използуването на компютърна и друга съвременна техника в управлението
и отчетността, като същевременно се премахнат излишните звена, отчети, сведения и други.
ЗАМ.-МИНИСТЪР:
ЦДА, ф. 163, оп. 99, а.е. 20, л. 41–53. Копие. Машинопис.

№ 426
ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОЧЕРТАВАЩОТО СЕ ДО КРАЯ НА 1987 Г. УВЕЛИЧАВАНЕ НА
ПРЕРАЗХОДА НА РЕЗУЛТАТИВНО-ОСТАТЪЧНИЯ ФОНД „РАБОТНА ЗАПЛАТА“ В НЯКОИ
СТОПАНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ИЗДЪЛЖАВАНЕТО НА БАНКОВИТЕ
КРЕДИТИ, ПОЛЗВАНИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ПРЕРАЗХОДА
София, 24 август 1987 г.

ПРОТОКОЛ № 22
Заседание на 24 август 1987 г.
Заседават: др. др. В. Коларов, Цв. Петков, Т. Чавдаров, Ив. Драгневски, К. Заркова,
Д. Ананиев
Отсъствуват: др. др.
Присъствуват:
Заседанието се откри в 14 часа

Дневен ред:
1. По някои актуални задачи по работата на банковата система .
Докладва: В. Коларов
По т. 1 от дневния ред:
За да се създават условия за преодоляване на очертаващото се до края на годината увеличаване на преразхода на резултативно-остатъчния фонд „Работна заплата“ в отделни предприятия,
комбинати и стопански обединения и за осигуряване издължаването на банковите кредити, ползувани за покриване на преразхода, включително и поради сезонност в селското стопанство, освен
взетите досега мерки, Управителния съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
Главните директори на окръжните банки и директорите на районните банкови клонове:
а) да осигурят преди края на годината издължаването с предимство на всички дължими банкови кредити за работна заплата само за резултативно-остатъчния фонд „Работна заплата“, вклю-

3. Кредитна дейност

Контрол на работната заплата и „сива икономика“
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чително и краткосрочните кредити за сезонен недостиг на фонд „Работна заплата“ в самоуправляващите се стопански организации и в селскостопанските организации.
б) когато окръжна банка е предоставила кредит за покриване на преразход на фонд „Работна заплата“, при неиздължаване на кредити до 31.12.1987 г. от ССО – кредитополучатели, включително и на кредита поради сезонност в самоуправляващите се селскостопански организации, с
частта на неиздължения кредит се намалява дохода за разпределение на съответната окръжна банка, преди отчисленията за фондовете и за резултативно-остатъчния фонд „Работна заплата“.
2. Контролът за изпълнението на това решение се възлага на директора по ревизиите и контрола и на директора по фонд „Работна заплата“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова
ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 4, л. 1. Оригинал. Машинопис.
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Показалец на институциите
А
„Аврам Стоянов“ - Михайловград, машиностроителен комбинат 437, 438, 440
Автомобилно управление – Пловдив 146
„Автотранспорт“, държавно стопанско обединение
347, 377
„Агромашинаимпекс“, държавно търговско
предприятие 336
„Ангел Вълев“, държавен химически завод 63
„Андрей Юруков“ 336
„Антон Иванов“ – Пловдив, машиностроителен
завод 635
„Антон Иванов“ – София, хладилен завод 331, 326
„Антрацитни мини“, държавно индустриално
предприятие 328
АПК – Белчин баня 616
АПК – Годеч, Софийски окръг 616
АПК – Лом 615
АПК – Пазарджик 635
АПК – Садово, Пловдивски окръг 635
АПК – Сеново, Разградски окръг 635
АПК „Борина“ 633
АПК „Васил Тинчев“, Самоил, Разградски окръг
634
АПК „Драгоман“ 613
АПК „Огоста“, Михайловградски окръг 398
АПК „Скът“, Бяла Слатина, Врачански окръг 615
АПК „Съветска Русия“, Сливо поле, Русенско
349, 547–549
АСИ „Простор-Орфей“ 630
„Аптечно управление“, държавно търговско
предприятие 131
„Арома“ – София, държавно индустриално
предприятие 328
„Асен Златаров“, гара Искър, държавно индустриално предприятие 239, 600

Б
„Бакалски стоки“, държавно търговско предприятие 130, 132, 134, 488, 491, 492
„Балкан“, завод за леки автомобили 322
„Балканкар“, държавно стопанско обединение 336
„Балканстрой“, държавно стопанско обединение
366, 367

„Балкантурист“, държавно стопанско предприятие
70, 332
„Балкантурист“ – Пампорово 630
Банка „Биохим“ 452
Банка „Електроника“ 452
Банка „Транспортна техника“ 452
Банка за стопански инициативи „Минералбанк“
421, 427, 429, 430, 438, 442, 452
„Бобов Дол“, мина 65
„Болшевик“ – Габрово, държавен инструментален
завод 236, 322, 323
„Болшевик“, мина 145
„Боян Чонос“ – Видин, трудово-производителна
кооперация 139
„Булгарконсерв“, държавно търговско предприятие 252–254, 288–290
„Булгаркооп“ 290
„Булгарплод“, държавно стопанско обединение
407
„Булгарплодекспорт“, държавно търговско
предприятие 99, 132, 146, 222, 250, 254, 289
„Булгаррено“ – Пловдив 316
„Булгартабак“, държавно тютюнопреработвателно
обединение 99, 132, 407, 426
„Булет“, държавно търговско предприятие 252,
254, 288, 290
„Булстрад“, акционерно дружество 394
„Бургаски рибен комбинат“ – Бургас, стопанско
предприятие 139
Бургаски окръжен народен съвет 546
„Буря“ – Габрово, държавно индустриално
предприятие 135, 139
Българска асоциация за туризъм и отдих (БАТО)
624, 631, 632
Българска външнотърговска банка (БВБ/БВТБ)
286, 286, 291, 300, 320, 336, 345, 346, 356, 357,
364, 369–371, 379, 382, 391–395, 401, 402, 429,
430, 453
Българска земеделка и кооперативна банка
(БЗКБ) 70, 452, 461, 462
Българска инвестиционна банка (БИБ) 46, 49, 96,
102, 104, 152–154, 156, 180, 182, 184, 189, 206,
256, 258, 263–266, 283, 285, 286, 299, 311, 329,
471, 474, 477–479, 501, 514, 518–521, 525, 532–
536, 551, 553
Българска комунистическа партия (БКП) 64, 71,
77, 90–92, 99, 104, 111, 157, 171, 183, 205, 225,
229, 306, 315, 332, 336, 352, 354, 364, 379, 382,

Показалец на институциите
387, 421, 433, 438, 444, 455, 456, 467, 472, 473,
481, 489, 504, 509, 528, 534, 535, 537, 538, 540,
551, 562, 575, 591, 624, 630, 632
Българска кооперативна банка (БКБ) 502
Българска централна и кооперативна банка
(БЦКБ) 461
Българска индустриална стопанска асоциация
(БИСА) 421, 427
„България“ – Пловдив, държавно индустриално
предприятие 239, 303
„Българска гражданска авиация (БГА) –
Балкан“, държавно стопанско обединение 347,
348
„Българска захар“ – Горна Оряховица, одържавено стопанско предприятие 293
„Българска захар“, държавен индустриален
комбинат 81
„Българска захар“, промишлено-аграрно обединение 407
„Българска кожухарска индустрия“ – гара
Искър, държавно индустриално предприятие 100
„Българска коприна“ 33, 34
„Българска роза“ 132
„Българска тръбна индустрия“, държавно
индустриално предприятие 146
„Български Бергман“, промкомбинат 323
„Български държавни железници“ – София 637
„Български държавни железници“, държавно
стопанско обединение 337
Български държавен тютюнев монопол 99
„Български железни заводи“ – Димитрово,
държавно индустриално предприятие 590
Български земеделски народен съюз (БЗНС) 387
Български морски флот – Варна (БМФ) 347
Български професионални съюзи (БПС) 387, 619
Български туристически съюз „Еделвайс“ –
Сандански 632
Български търговски флот – Бургас (БТФ) 347
„Българско пиво“, одържавено стопанско предприятие 293
Бюро за взаимни разчети 144
Бюро на Министерския съвет 369

В
„Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ) –
Сопот, машиностроителен комбинат 437, 438,
440
„Васил Коларов“ – Сталин (Варна), държавно
индустриално предприятие 139, 145, 158, 600
„Ватия“ – Стъргел, Пирдопско, държавно минно
предприятие 41
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В. „Държавен вестник“ 47, 50, 58, 289, 371, 384,
619, 626, 632, 365
„Вела Пеева“ – Пазарджик, държавно индустриално предприятие 139
В. „Известия“ 172
„Винпром“, държавно стопанско обединение 398
„Винпром“, държавно стопанско предприятие 99,
134, 146, 221
„Винпром“, Карнобат 103
„Витоша“ – София, държавно индустриално
шивашко предприятие 301, 325, 330
„Воден транспорт“, държавно стопанско обединение 347, 348
„Водно строителство“, държавно стопанско
обединение 351
„Водопад“, индустриално предприятие 67
В. „Работническо дело“ 522
„Вторични суровини“, окръжно стопанско
предприятие 615
„Вулкан“ – Димитровград, циментов завод 66,
139
„Въглища“, държавно минно обединение 99, 131,
134
„Възраждане“ – Котел, държавно индустриално
предприятие 336
„Вълко Червенков“ – Габрово, държавно индустриално предприятие 87, 590
„Вълко Червенков“, държавен автомобилен завод
145
„Вълнена индустрия“, държавно индустриално
обединение 102, 131, 590
„Вълчо Иванов“, държавно индустриално предприятие 330, 324
„Вълчо Стефанов“, държавно индустриално
предприятие 324
Върховен съд на Народна република България
611

Г
„Гаврил Генов“ – Враца, машиностроителен
комбинат 440
„Гаврил Генов“ – Русе 294
„Гаврил Генов“– гара Бойчиновци, ДКК 231
„Гарант“ – Бяла Слатина, машиностроителен
завод 423
„Геоложки проучвания“ 328
„Георги Димитров“ – Бургас, завод 139
„Георги Димитров“ – Русе, държавен машиностроителен завод 139
„Георги Димитров“ – Сливен, държавно индустриално предприятие 87, 304
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„Георги Димитров“ – София, жп завод 308, 326
„Георги Димитров“, аграрно-промишлен комплекс
398
„Георги Димитров“, държавно минно предприятие
146, 590
„Георги Кирков“ – Габрово, държавно индустриално предприятие 139
„Георги Кирков“ – Казанлък, държавно индустриално предприятие 139
„Георги Кирков“, държавен консервен завод 240
„Георги Кирков“, държавно индустриално
предприятие 145
„Георги Петлешев“, държавно индустриално
предприятие 145
„Георги Петлешков“ – Сталин (Варна), държавно
индустриално предприятие 139
„Георги Чанков“, държавно индустриално
предприятие 590
„Г. Захариев & с-ие“ – гара Церовене 33
„Гизлавед“ – гара Искър, държавно индустриално
предприятие 100
Главна инспекция на търговията и услугите 627
Главна прокуратура на Народна република
България 611, 623
Главно управление „Зърнени храни“ 145, 509
„Горпром“ – Малко Търново 139
„Горско промишлено предприятие“ – Казанлък
139
„Горско промишлено предприятие“ – Габрово
139
„Горско промишлено предприятие“ – Сталин
(Варна) 100
„Горубсо“ 169
„Горхим“, Рилски Монастир, държавно индустриално предприятие 232
Госбанк 94, 147, 343, 504, 505, 533, 534, 591, 596
„Градска търговия“ – Ихтиман, градско търговско предприятие 87
„Градска търговия“, държавно търговско предприятие 93, 492
Градски промкомбинат – Враца 139
Градски промкомбинат „Толбухин“, стопанско
предприятие 139
„Гражданско строителство“, държавно стопанско
обединение 351, 366, 367

Д
„Двадесет и трети декември“ – Габрово, държавно индустриално предприятие 139
„Двадесет и трети декември“ – София, държавно
индустриално предприятие 100
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„Девети май“ – Червен бряг, машиностроителен
комбинат 437, 438, 440–442
„Девети септември“ – София, обединени обувни
заводи 301
„Девети септември“, държавен обувен завод 146,
241
„Девети септември“ – Казанлък, държавно
индустриално предприятие 232
„Девня“, химически комбинат 636
„Деспред“ 68, 349
Димитровградски клон на БНБ 66, 492
Димитровски комунистически младежки съюз
(ДКМС) 387
„Димитър Благоев“ – Казанлък, държавно
индустриално предприятие 239, 304, 305
„Димитър Благоев“, обединени кожарски предприятия 301
Дирекция на храноснабдяването 33
Дирекция на цените 41
„Домостроителен комбинат“ – София, стопански
комбинат 635
„Дружба“ – Пловдив, стъкларски завод 301
„Дунавска коприна“, държавно индустриално
предприятие 146
„Дунарит“ – Русе, машиностроителен комбинат
437, 440, 441
„Душанци“, държавно индустриално предприятие
146
„Дървообработваща индустрия“, държавно
индустриално обединение 590
„Дървопласмент“, държавно търговско предприятие 100, 221
„Държавни гори“ – Велинград 38
„Държавно снабдяване“ 87, 103, 113, 123, 130,
132, 134
Държавен арбитраж 99
Държавен застрахователен институт 156, 180,
182, 184, 189, 371, 379, 406, 446, 450, 556, 560,
568, 581
Държавен комитет за изследвания и технологии
451
Държавен комитет за наука и технически
прогрес (ДКНТП) 435
Държавен комитет по планиране (ДКП) 250, 255,
261, 264, 265, 269, 303, 305, 314, 317, 318, 327,
352, 354, 361, 369, 370, 371, 386, 390, 396, 397,
402, 403, 423, 425, 426, 432, 603, 619
Държавен комитет по туризма 399
Държавен машиностроителен завод – Габрово
330
Държавен машиностроителен завод – Търговище 326
Държавен резерв 140, 327

Показалец на институциите
Държавен спиртен монопол – Велико Търново
62
Държавен съвет на Народна република България 380, 620, 629
Държавен финансов контрол 624, 632
Държавна корабостроителница – Варна 42
Държавна планова комисия (ДПК) 45, 58, 59, 65,
75, 77, 90, 105, 109–111, 113, 115, 116, 118, 121,
123, 125, 148, 158, 197, 226, 227, 229, 230, 433,
444, 445, 447, 450, 451, 473, 502, 507, 512, 577,
579, 590, 595, 599, 600, 622
Държавна спестовна каса (ДСК) 73, 89, 156, 180,
182, 184, 185, 188–190, 299, 314, 316, 331, 352,
354, 356, 366, 371, 379, 405, 555–558, 560, 561,
568, 581, 617
Държавни мини „Перник“ 38
Държавно аптечно санитарно предприятие 42
Държавно-кооперативен фонд 330, 539, 541, 543,
544

Е
Единна строително-монтажна организация –
Кремиковци 310
„Електроимпекс“, държавно търговско предприятие 249, 250, 253–256, 288–290
Електрокабелна фабрика – Севлиево 600
„Електрометал“, държавно индустриално предприятие 234
„Електрон“, стопанско обединение 457
„Елобласт“ – Мездра 139
„Елобласт“ – София 145
„Елпром“ – Варна, завод 99, 158, 308, 326
„Елпром“, държавно индустриално обединение 131
„Енергетика“, стопанско обединение 626
„Енчо Стайков“ – Лясковец, машиностроителен
комбинат 441
„Ернст Телман“ – София, памукопредачно
предприятие 301
„Етернит“, каучукова фабрика 69
„Ефраем“ – София, държавно индустриално
предприятие 100

Ж
„Ж. Димитров“ – Хасково, държавно индустриално предприятие 330
„Железни заводи“ – Димитрово, държавно
индустриално предприятие 590
„Жити“ – Русе, държавно индустриално предприятие 326
„Жп бюфети“, държавно търговско предприятие
488
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„Жп ресторанти“, държавно търговско предприятие 488

З
Завод 11 – Вазовград (Сопот) 231
Завод за горивна апаратура – Сандански 443
Завод за металорежещи машини – София 239,
241
Завод за огнеупорни материали – Елин Пелин
328
Завод за пишещи машини – Пловдив 635
Завод за строителна техника – Горна Оряховица
328
Завод за тежко машиностроене – Радомир 634,
635
„Захарна индустрия“, държавно индустриално
обединение 99, 134, 221
„Здрава храна“ – Перник, градско търговско
предприятие 278
„Зебра“ 66
„Земснаб“, държавно стопанско предприятие 87,
89, 100, 509
„Зърнени храни“ – Асеновград, държавно
обединение 139
„Зърнени храни“ – Габрово, държавно обединение
139
„Зърнени храни“ – Гоце Делчев, държавно
обединение 140
„Зърнени храни“ – Нова Загора, държавно
обединение 140
„Зърнени храни“ – Стара Загора, държавно
обединение 103

И
„Ив. Туйков“ – Тетевен, завод 635
„Известия на БНБ“ 163, 171, 521, 524, 595, 598,
602
„Известия на Президиума на Народното събрание“ 171, 521
„Изида“, държавно индустриално предприятие 301
„Изот“, стопанско обединение 626
„Илиенци“, стопанско предприятие 616
„Индантрен“ – Първомай 511
„Индустриалимпорт“, държавно търговско
предприятие 99, 132, 222, 249, 252–254, 289, 303
„Инж. П. Данчев“, държавно индустриално
предприятие 63
„Интерхотели“, туристически комплекс 625
„Искра“, завод – елпром 323
„Итус“, държавно индустриално предприятие 239
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К
„Каменица“, държавно индустриално предприятие
235
„Карл Маркс“, държавен содов завод 145, 600
Карловски клон на БНБ 471
Кирковски районен клон на БНБ, София 140,
597, 598
„Кинтекс“, търговско предприятие 443
„Климент Ворошилов“, завод на „Елпром“ 158,
240, 241
„Кожарска и каучукова индустрия“, държавно
индустриално обединение 86, 131
„Коженко“, държавно индустриално обединение
131
„Кожи и каучук“, обединение 590
„Коленко“, държавно индустриално обединение
99, 102
„Колориска“ – гара Искър, държавно индустриално предприятие 145
Комбинат за трактори – Карлово 437, 438, 440
„Комбинирани храни“ – Долна Митрополия,
завод 77
„Ком“ – Годеч, завод 323
Комисия за държавен контрол 71
Комитет за държавен и народен контрол 377,
379, 409, 411, 611, 627
Комитет за държавен контрол 352
Комитет за наука, изкуство и култура 60, 74, 94
Комитет за стопанска координация 319, 347, 566
Комитет за физкултура и спорт 53, 60, 74
Комитет по единна система за социална информация (КЕССИ) 423
Комитет по качеството 622
Комитет по леката промишленост 269, 301–306
Комитет по промишлеността 227, 229, 230
Комитет по труда и работната заплата 603
Комитет по труда и социалното дело 435
Комитет по хранителната промишленост 271,
602
„Комуна“ Пловдив 232
„Консервна индустрия“ 134
„Конст. Янков“ 34
„Кооператор“ – Видин, дружество с ограничена
отговорност 471
„Кооператор“ – Пазарджик, дружество с ограничена отговорност 468
„Кооператор“ – Плевен, дружество с ограничена
отговорност 468
„Корабостроене и корабоплаване“ 314

Част втора

„Корабостроене“, държавно стопанско обединение
337
„Кореком“, външнотърговско обединение 624, 631
„Кремиковци“, завод за стоманени конструкции
311, 312
„Кремиковци“, машиностроителен комбинат 310,
311
„Кремиковци“, рудник 328
„Кремиковци“, стопански металургичен комбинат
311, 416, 417, 419, 420

Л
„Лев“ – Плевен, завод 38
„Лев“, каменовъглена мина 31
„Ленин“ – Перник, стопански металургичен
комбинат 616, 636
„Ленин“ – гара Николаево, електропорцеланов
завод 600
„Ленин“, завод 158
Ликвидационен клон на БНБ 172, 174
„Лиляна Димитрова“, държавно индустриално
предприятие 324
„Лудогорски порцелан“ – Разград, държавно
индустриално предприятие 304, 305
„Лъв“ – Бургас, държавно индустриално предприятие 139
„Люлин“, държавно индустриално предприятие
146

М
„Мадана“ – Горна Монастирица, керамична
фабрика 40
„Малчика“ – София, държавно индустриално
предприятие 146, 303
„Марек“ – Кюстендил 336
„Марица Изток“ – Раднево, стопанско обединение
634
„Марица“, държавен консервен комбинат 235
„Маришки басейн“ (Марбас) – Димитровград,
държавно минно предприятие – стопански минноексплоатационен комбинат 139, 145, 590, 637
„Марсилски керемиди“, държавно индустриално
обединение 35, 36, 38
„Материално-техническо снабдяване“, окръжно
предприятие 228
„Машиноекспорт“, държавно търговско предприятие 249, 250, 252–254, 289, 255, 256, 288–290
Машиностроителен завод за резервни части –
Габрово 590
„Машиностроене“, държавно индустриално
обединение 59, 131

Показалец на институциите
„Машстрой“, държавен машиностроителен завод
231
Международен автомобилен транспорт – София
(СОМАТ), стопанско обединение 401–403
„Мебел“, държавно стопанско обединение 316
„Мебелна индустрия“, държавно индустриално
обединение 87, 99, 102, 131
„Международни превози“, държавно автомобилно
стопанско предприятие 374–376
„Мерино“, държавно индустриално предприятие
590
„Месокомбинат“ – Асеновград, държавно
стопанско предприятие 139
„Месокомбинат“ – Враца, държавно стопанско
предприятие 139, 146
„Месоцентрала“ – Коларовград (Шумен),
държавно стопанско предприятие 590
„Месоцентрала“ – Левски, държавно стопанско
предприятие 139
„Месоцентрала“ – Русе, държавно стопанско
предприятие 140
„Месоцентрала“ – София, държавно стопанско
предприятие 590
„Месоцентрала“ – Сталин (Варна), държавно
стопанско предприятие 139
„Месоцентрала“ Търново, държавно стопанско
предприятие 146
„Места“, държавно индустриално предприятие 235
„Местна промишленост и битови услуги“ –
Силистра, стопанска дирекция 399
„Местна търговия“, градско търговско предприятие 131
„Метал“ – Сталин (Варна), държавно индустриално предприятие 139
„Металимпорт“, държавно търговско предприятие
132, 222
„Метал-маяк“ – Толбухин (Добрич), машиностроителен комбинат 440
„Металообработване“, държавно индустриално
обединение 131, 590
„Металообработващи и дървообработващи
машини и инструменти“, държавно стопанско
обединение 607
„Металхим“, стопанско обединение 437–441, 443,
447, 457, 626
„Микроелектроника“, комбинат 626
Министерски съвет 35, 48, 49, 58–60, 62, 64, 65,
71, 73, 74, 77, 80, 83, 84, 87–92, 94–97, 99–101,
104, 105, 109–112, 114, 115, 117, 119–121, 124–
126, 135, 138, 142, 147, 149, 150, 153, 158, 183,
191, 193, 196, 197, 211, 225, 227, 229, 244, 249,
251, 252, 258, 262, 263, 266, 267, 269, 271, 272,
274, 280, 282, 285, 288, 290, 291, 293, 301, 302,
309, 310, 313, 315, 316, 318, 319, 321, 325–329,
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333, 338, 345, 348, 353, 357, 364, 365, 369, 370,
378, 379, 381, 392, 394, 397, 400, 402, 409, 411,
412, 416, 419, 421, 423, 425, 427, 431, 433, 435,
436, 443, 444, 447, 454, 455, 456, 463–467, 472,
473, 477, 479, 480–486, 488, 489, 491, 492, 496,
501–505, 508, 509, 518, 520, 535, 539, 540, 543–
545, 551, 555, 562, 565, 576, 577, 584, 586, 588–
596, 599, 603, 604, 608, 611, 618–620, 622, 624,
626, 629, 631, 632
Министерство на леката и хранителната
промишленост 143
Министерство на тежката промишленост 106
Министерство на външната търговия 60, 71, 74,
87, 95, 102, 103, 105, 106, 132, 139, 248, 250, 252–
255, 288, 291, 297, 299, 364, 368, 370, 371, 392,
394, 397, 402
Министерство на външноикономическите
връзки 457
Министерство на вътрешната търговия 59, 60,
74, 95, 98, 102, 103, 105, 106, 108, 114, 115, 124,
125, 130, 132, 133, 226, 227, 266, 269, 273, 486–
488, 491, 492, 497, 507
Министерство на вътрешната търговия и
услугите 390, 391, 407
Министерство на вътрешните работи 60, 74, 94,
623, 625, 626, 628
Министерство на горите 60, 74
Министерство на горите и горската промишленост 315, 399, 406
Министерство на доставките 133, 134, 139, 142–
146, 148, 506
Министерство на доставките и хранителната
промишленост 74, 78, 81, 94, 95, 98, 102, 103,
105, 106, 108, 114, 115, 132, 590
Министерство на електрификацията 74, 94, 95,
98, 102, 103, 106, 115, 130–134, 139, 142–147
Министерство на електрификацията и мелиорациите 60
Министерство на електрониката и електротехниката 390, 406, 407
Министерство на земеделието 59, 60, 72, 74, 80,
87, 94, 98, 102–104, 132, 202, 318, 506, 510, 521,
523, 530, 537
Министерство на земеделието и горите 198, 459,
521,
Министерство на земеделието и хранителната
промишленост 353, 385, 386, 390, 400, 402, 407
Министерство на икономиката и планирането
454, 457
Министерство на индустрията 32, 34, 35, 44, 53
Министерство на индустрията и занаятите 30
Министерство на комуналното стопанствово 53,
60, 74, 94, 95
Министерство на комуналното стопанство и
благоустройството 98
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Министерство на леката и хранителната
промишленост 139, 144, 145, 147, 506, 507
Министерство на леката промишленост 87, 95,
98, 102–104, 106, 114, 115, 131–134, 142–146, 406,
590, 600
Министерство на машиностроенето 406, 407,
423, 607
Министерство на металургията и минералните
ресурси 406, 407
Министерство на народната отбрана 60, 74, 84
Министерство на народната просвета 60, 74, 134,
268
Министерство на народното здраве 59, 60, 132
Министерство на народното здраве и социалните
грижи 74
Министерство на правосъдието 118, 461, 611,
623, 627, 628
Министерство на промишлеността 59, 60, 63, 72,
74
Министерство на селскостопанското производство 546
Министерство на снабдяването и държавните
резерви 379, 390, 391, 397, 406
Министерство на строежите 310, 311
Министерство на строежите и строителните
материали 600
Министерство на строителството 616
Министерство на строителството и селищното
устройство 423
Министерство на строителството и строителните
материали 406, 407
Министерство на съобщенията 399, 416
Министерство на тежката промишленост 81, 94,
95, 98, 102–104, 114, 115, 130–133, 141–147, 158,
211, 590, 600
Министерство на транспорта 60, 74, 80, 81, 95,
98, 102, 103, 132, 133, 142–145, 402, 423, 507
Министерство на труда и социалните грижи 382
Министерство на търговията 443, 622, 623, 626–
629
Министерство на финансите 35, 50, 58, 65, 71, 78,
91, 92, 96, 111, 113, 116, 119, 121, 127, 149, 154,
155, 156, 159, 161, 171, 189, 190, 194, 198, 206,
226, 227, 249, 250, 255, 256, 261, 263, 265, 267,
269, 273, 285, 289, 290, 299, 305, 311, 312, 314,
318, 319, 351, 371, 382, 390, 392, 396, 402, 423–
426, 432, 433, 444, 445, 448, 450, 459, 477, 481,
502, 507, 512, 531, 534–537, 546, 551, 554, 556,
557, 559–561, 579, 603, 610, 611, 623, 624, 626,
628–633
Министерство на финансите и държавния
контрол 173, 194–197, 199, 525, 595, 599, 600
Министерство на химическата промишленост
406, 407, 423

Част втора

Министерство на хранителната промишленост
315
Министерство тежката промишленост 98
Министерството на енергийно-суровинните
ресурси 423
„Минстрой“ – София, държавно строително
обединение 351, 354, 355, 366, 367
„Млада гвардия“, държавен машиностроителен
завод 322
„Млекопреработване“, държавно стопанско
предприятие 326
Млекоцентрала – Павликени 386
„Млечна промишленост“, държавно стопанско
обединение 386
„Мототехника“, стопанско обединение 632
„Мургаш“, държавно индустриално предприятие
146
„М. Шатеров“ – Пазарджик, държавен автомобилостроителен завод 327

Н
„Н. Бояджиев & с-ие“ – гара Церовене 33
„Н. Дуков“ – Елхово, завод 440, 443
„Напоителни и отводнителни системи“, държавно обединение 98
„Напредък“, държавно индустриално предприятие
234
„Наркооп“ – Видин 139
„Наркооп“ – Габрово 468
„Народен магазин“ – Варна, градско търговско
предприятие 279
„Народен магазин“ (Нармаг), градско търговско
предприятие 277
„Народен магазин“, държавно търговско предприятие 130, 131, 486–488, 492
„Нерудни изкопаеми“, държавно минно обединение 131, 134
Народно събрание 65, 292, 513, 517, 632
Научно-изследователски институт по финанси и
кредитиране 390
Национален аграрно-промишлен съюз (НАПС)
616, 622

О
Обединено автомобилно предприятие – Казанлък 634
„Облекло и обувки“, държавно търговско
предприятие 99, 130, 132, 134, 488, 491, 492
„Оборище“ – София, държавно индустриално
предприятие 239, 590

Показалец на институциите
Общ съюз на трудово-производителните занаятчийски кооперации 88, 93
„Океански риболов“ 353
Околийски народен съвет – Котел 475
Околийски промкомбинат – Балчик 90–92
Окръжен народен съвет – Русе 548
Окръжен народен съвет – София 528
Окръжно търговско предприятие – Бургас 275
Окръжно търговско предприятие – Варна 275
Окръжно търговско предприятие – Карлово 277
Окръжно търговско предприятие – Коларовград
(Шумен) 275
Окръжно търговско предприятие – Пловдив 277
Окръжно търговско предприятие – Русе 275
Окръжно търговско предприятие – Свищов 279
Оловнодобивна фабрика – Курило 233
„Оранжериен комбинат“ – Петрич 327
„Оранжерии“, държавно стопанско предприятие
327
„Орел“ – Габрово, държавно индустриално
предприятие 140
„Осми март“, държавно индустриално предприятие
304
„Отпадъци и амбалаж“, държавно стопанско
предприятие 111
„Отпадъци“ – Хасково, държавно стопанско
предприятие 100

П
„П. Абаджиев“, държавно индустриално предприятие 590
„Памучна индустрия“, държавно индустриално
обединение 131, 590
„Пантера“, Браклица – Поповско, държавно
индустриално предприятие 69
„Пектин“, завод 146
„Петрол“, държавно стопанско предприятие 103,
130, 132, 134, 204
„Петрол“, комбинат 447
„Петър Караминчев“ – Русе, завод 308
„Печатни произведения – дребно“, държавно
търговско обединение 128, 131, 134
„Печатни произведения“ (едро), държавно
търговско предприятие 87, 103, 128, 130, 132, 134
„Пионер“ – Бяла Слатина, държавно индустриално предприятие 139
„Пирин“, държавно стопанско обединение 377
Плевенски клон на БНБ 141
„Плод-зеленчук“ – София 83
„Победа“ – Сливен, машиностроителен завод 336
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„Победа“ – Търново, държавно индустриално
предприятие 100, 241
Погасителна каса 174
Подуенски районен клон на БНБ, София 27
„Пожарево“, рудник 328
Политбюро на Централния комитет на БКП
379, 421, 433, 444, 455, 456, 485, 535, 551, 632
„Полковник Абаджиев“, държавен дървопреработвателен завод 399
„Порцеланова, фаянсова и стъкларска индустрия“, държавно индустриално обединение
131
Почивна станция на ТКЗС – Асеновград 327
Пощенска спестовна каса 47
„Преработка на зърнени храни“, държавно
стопанско предприятие 221
„Приборостроене и автоматизация“, държавно
стопанско обединение 423
„Прогрес“, всестранна кооперация 460
„Продинторг“ 290
„Пролетарий“, обединено трикотажно държавно
индустриално предприятие 146, 301, 324
„Промишлени стоки“, държавно търговско
предприятие 221
„Промишлено строителство“, държавно стопанско
обединение 351, 366, 367
„Промс“, държавно индустриално предприятие
233, 240, 241
Първа трудовопроизводителна текстилнобояджийска кооперация 512
„Първи май“ – Бистренци, държавна керамична
фабрика 36, 235
„Първи май“ – Варна, памукотекстилен комбинат
301
„Първи май“ – Габрово, държавно индустриално
предприятие 139
„Първи май“ – Казанлък, завод за резервни части
634
„Първи май“ – Сталин (Варна), държавно
индустриално предприятие 100, 139
„Първи май“ – Чирпан, държавно предприятие за
зърнени храни 326
Първо рудоуправление – Мадан 635
„Пътнокаменни кариери“ – Бургас, държавно
предприятие 139

Р
„Развитие“, държавно индустриално предприятие
236
„Разноизнос“, държавно търговско предприятие
222, 253, 254, 290, 303
Районен кооперативен съюз – Ботевград 468
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Районен кооперативен съюз – Велинград 468
Районен кооперативен съюз – Видин 468
Районен кооперативен съюз – Вълчидол 468
Районен кооперативен съюз – Габрово 468
Районен кооперативен съюз – Голямо Конаре
500
Районен кооперативен съюз – Дряново 468
Районен кооперативен съюз – Дулово 468
Районен кооперативен съюз – Златоград 468
Районен кооперативен съюз – Казанлък 468
Районен кооперативен съюз – Коларовград
(Шумен) 468
Районен кооперативен съюз – Орешец 468
Районен кооперативен съюз – Павликени 469
Районен кооперативен съюз – Петрич 470
Районен кооперативен съюз – Пловдив 468
Районен кооперативен съюз – Разлог 468
Районен кооперативен съюз – София 468
Районен кооперативен съюз – Станке Димитров
468
Районен кооперативен съюз – Чирпан 500
Районна потребителна кооперация – Окорш,
Силистренски окръг 616
Районна потребителна кооперация – Шумен 615
„Река Девня“, държавен циментов завод 322
„Респром“, стопанско обединение 626
„Рибна промишленост“ 134
„Рибно стопанство – океански риболов“ –
Бургас, държавно стопанско обединение 352,
353, 354
„Рила“, държавно стопанско обединение 336
„Рилски лен“ – Самоков, държавно индустриално
предприятие 304, 305
„Родопа“ – Перник, държавно стопанско предприятие 331
„Родопа“, държавно стопанско обединение 312,
315, 407, 426
„Родопа“, племенно-животновъден комплекс 398
„Родопа“ – Разград, държавно стопанско обединение 398
„Роза“ – Казанлък, държавно индустриално
предприятие 139
„Росица“, язовир 71
„Руди и металургия“, държавно минно обединение
131, 134
„Рудметал“, държавно търговско предприятие 132,
249, 252, 253, 254, 288, 289
„Руно“, държавно индустриално предприятие 330
Русенски клон на БНБ 68, 69

Част втора

С
„Самоковска комуна“ – Самоков, държавно
индустриално предприятие 87, 146
„Сашо Кофарджиев“, държавно индустриално
предприятие 239
„Селкооп“ 131
Селскостопанска банка 533
„Сердика“ – София 386
„Сила“ 66
„Сили текс“, дружество 34
„Складова база за метали“ – Сомовит 328
Снаражателен завод – Белица 442
„Сотрекс“, ливанска фирма 625
Софийска градска банка 417
Софийски градски клон на БНБ 277, 306, 51, 238,
321, 382, 383, 384, 239, 241, 242, 311, 540
Софийски градски народен съвет 239
Софийски окръжен клон на БНБ 256, 320
„Софстрой“, държавно стопанско обединение 366,
367, 635
Специализиран експертен технико-икономически съвет към БНБ (СЕТИС) 427
„Специална търговия“, държавно търговско
предприятие 99, 130, 131, 134, 488
„Спортснаб“, държавно стопанско предприятие
131
„Средец“ 322
ССД „Простор“ 630
„Сталин“, завод 158
Сталински районен клон на БНБ, София 141, 216
„Станке Димитров“ – Мездра, държавно индустриално предприятие 139, 140
„Станке Димитров“, галенова фабрика 326
Старозагорски клон на БНБ 209, 469
„Стинд“, държавно индустриално предприятие 233,
234, 239, 240
Стоманолеярен завод – Раковски 440
Стопанска банка 452, 446, 449, 451
Стопански химически комбинат – Враца 399
Стопански химически комбинат – Димитровград 399
„Строеж“ – Кюстендил, трудово-производителна
кооперация 483
Строителна банка (Стройбанк) 343, 452
„Строителна керамика“, държавно индустриално
обединение 59
„Стройматметиз“, държавно търговско предприятие 130–132, 134, 488, 492
„Стройрайон“, държавно стопанско обединение
330

Показалец на институциите
„Струма“ – Радомир, държавно предприятие за
зърнени храни 331
Стъкларски завод – Плевен 301
Съвет по селското стопанство при Министерския съвет 318
Съюз на глухите 314, 573
Съюз на слепите 573
„Съби Димитров“ – Сливен, държавно индустриално предприятие 87, 590
„Сърп и чук“ – Габрово, държавно индустриално
предприятие 139, 145, 590

Т
„Т. Марков“ – Левскиград, държавно индустриално предприятие 139
„Текстилни влакна“ – Габрово, държавно
стопанско предприятие 100, 221, 301, 507
„Текстилно машиностроене“ – Габрово, машиностроителен комбинат 437
„Техноекспорт“, държавно търговско предприятие
256, 290
„Техноимпорт“, държавно търговско предприятие
249, 250, 255, 256, 288, 289, 290, 328
ТЕЦ „Вълко Червенков“ 145
ТКЗС – Аврамово 477, 480
ТКЗС – Алеково, Силистренски окръг 528
ТКЗС – Айтос 528
ТКЗС – Асеновград 519
ТКЗС – Бенковски, Пловдивско 519
ТКЗС – Бързия, Михайловградски 528
ТКЗС – Венец, Поляновградско (Карнобатско) 519
ТКЗС – Верен, Старозагорско 528
ТКЗС – Владимирово, Толбухински (Добрички)
окръг 528
ТКЗС „Георги Аврамов“ – Аврамово, Котленско
475, 476, 477, 478
ТКЗС – Говедарци, Софийски окръг 528
ТКЗС – Горна Гращица, Кюстендилски окръг 528
ТКЗС – Гостиля, Ловечко 520
ТКЗС – Грозден, Поляновградско (Карнобатско)
520
ТКЗС – Деветак, Поляновградско (Карнобатско)
519
ТКЗС – Долно Левски, Пазарджишки окръг 529
ТКЗС – Долно Озирово, Врачански окръг 528
ТКЗС – Етрополе 528
ТКЗС – Земенци 520
ТКЗС – Каварна 528
ТКЗС – Каменец, Ямболски окръг 528
ТКЗС – Катуница, Асеновградско 520
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ТКЗС – Крушари 330
ТКЗС – Лозарево, Поляновградско 519
ТКЗС – Люляково, Бургаски окръг 528
ТКЗС – Овчарево, Толбухински (Добрички) окръг
520
ТКЗС – Павел баня, Старозагорски окръг 528
ТКЗС – Пирдоп 528
ТКЗС – Поляновград (Карнобат) 518
ТКЗС – Първенец 520
ТКЗС – Радомир 538
ТКЗС – Самоков 528
ТКЗС – Самуилово, Сливенски окръг 528
ТКЗС – Стара Загора 528
ТКЗС „Сунгурларска долина“ – Сунгурларе,
Бургаски окръг 528, 546
ТКЗС – Трояново, Бургаски окръг 528
ТКЗС – Църква, Димитровско 537, 538
ТКЗС – Юпер, Разградски окръг 528
ТКЗС – Ярлово, Софийски окръг 528
„Тодор Петров“, държавно индустриално предприятие 239
„Топливо“, държавно търговско предприятие 58,
145, 131, 134, 221, 488
„Точно машиностроене“ – Габрово, машиностроителен комбинат 437
„Тракия“ – Несебър, риболовна кооперация 513,
514
„Тракия“ – Хасково, тютюнев комбинат 637
„Тракия“, държавно индустриално предприятие
234
Тракторен завод – Карлово 336
Транспортна банка 453
„Трансстрой“, държавно стопанско обединение
351, 366, 367
„Трикотажна промишленост“, държавно стопанско обединение 324
„Труд“ – Русе, керамична фабрика 68
Трудово-производителна кооперация на инвалидите 573
„Тунджа“ – Ямбол, държавно индустриално
предприятие 146, 304, 305
„Търговия на едро“, държавно стопанско обединение 337
„Търговия“ – Бургас, стопанска дирекция 399
„Тютюнева промишленост“, Гоце Делчев,
държавно предприятие 231
„Тютюнева промишленост“, държавно предприятие 235, 323, 336, 543
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У
Управление „Автомобилен транспорт“ – Бургас
140
Управление „Автомобилен транспорт“ –
Михайловград 146
Управление „Автомобилен транспорт“ – Сталин
139
Управление „Автомобилен транспорт“ –
Толбухин (Добрич) 139
Управление „Автомобилен транспорт“ – Троян
146
Управление на държавното снабдяване и
държавния резерв 60, 94–96, 98, 106, 108, 113,
120, 123, 132, 145
„Успех“ – Габрово, държавно индустриално
предприятие 590
„Учтехпром“ 134

Ф
„Фармахим“ 325
„Фердинанд Козовски“ – Кнежа, завод за индустриални машини 423

Х
„Хан Тервел“ – Тервел, завод 440
„Хидравлика“, държавно стопанско обединение
423
„Хидрострой“, държавно стопанско обединение
366, 367
„Химимпорт“, държавно търговско предприятие
132, 249, 252–254, 289
„Химическа индустрия“, държавно индустриално
обединение 63, 81, 131, 134
„Химическа промишленост“, стопанско обединение 626
Химически завод – Смядово 440
„Химмаш“ – Хасково, комбинат 632
„Хр. Михайлов“ – Михайловград, трудовопроизводителна кооперация 139
„Хранекспорт“, държавно търговско предприятие,
външнотърговско обединение 145, 146, 222, 249,
252–254, 289, 402
„Хранителна индустрия“, държавно индустриално
обединение 99, 134, 507, 590

Част втора

„Христо Ботев“ – Калофер, държавно индустриално предприятие 139, 140
„Христо Ботев“ – Сталин (Варна), държавно
индустриално предприятие 87, 146, 211, 212
„Христо Смирненски“, държавно индустриално
предприятие 146

Ц
Централен комитет на Българската комунистическа партия (ЦК на БКП) 183, 354
Централен кооперативен съюз – Бургас 500
Централен кооперативен съюз (ЦКС) 59, 88, 89,
93–96, 98, 100, 102–108, 110–117, 120–126, 132,
135, 138, 195, 198, 222, 273, 423, 461–463, 466–
473, 480, 486, 488, 491, 496–503, 506, 507, 515,
516, 522, 545, 550, 622
Централен съвет на Българските професионални
съюзи (ЦСБПС) 374, 596, 622
Централен съюз на трудово-производителните
кооперации (ЦСТПК) 113, 123, 125, 138, 139,
160, 269
Централна контролно-ревизионна комисия
(ЦКРК) 387
Централно статистическо управление (ЦСУ)
194, 333, 599, 622
Центърбанк 27
ЦКС „Булгаркооп“ 250
ЦКС „Млекокооп“ 507

Ч
„Червена звезда“ – Дебелец, държавно индустриално предприятие 100

Я
Ямболски клон на БНБ 63
„Янко Костов“, държавно индустриално предприятие 83, 84

Именен показалец
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Именен показалец
А
Абаджиев, Мих. 148
Аврамов, Л. 318
Аладжов, Димитър 148
Александров, Никола 346
Алексиев, Трифон 382, 389
Ананиев, Димитър 389, 398, 452, 455, 580–583,
638
Ангелов, Марин Пешунов 616
Ангелов, Стоян 469
Ангелов, Янко 615
Андреев, А. 285
Антонов, К. 91
Арамов, Гарабед 319, 334, 340, 342, 344, 346, 349,
352, 354, 356, 547, 556
Арсов, Любен 469
Арсов, П. 374
Атанасов 446, 576, 579
Атанасов, Бойчо 363, 374, 376
Атанасов, Георги 436, 444, 447, 449, 457, 458, 575,
622, 623
Атанасов, Мартин 615

Б
Баев, Ж. 399
Бакаливанов, Ив. 58
Бакалов, Кръстьо 257, 258, 267, 268, 285, 286, 291,
300, 305, 541, 542, 544, 556
Бакларов 169
Банов, Георги 344, 358, 363, 368, 374, 376, 382,
384, 385, 389, 398, 409, 411
Банов, В. 352, 354
Банчев, Цв. Лалев 305
Бараков, Н. 368
Баръмов, Асен 225, 243, 244, 287
Белев, Б. 611
Белелиев, Ил. 541
Беломъжов, В. 108, 109
Белчев, Белчо 258, 287, 291, 300, 305, 319, 411,
416, 423, 434, 436, 443, 444, 446, 541, 611, 618,
622, 623, 629, 630, 633
Белчев, К. 58
Бенчев 615
Беров, Любомир 356

Бисова, Светла 409, 411, 417, 453, 456, 581, 583,
639
Божкова, Гана 237
Бойчев, В. 335, 341, 342, 344, 346, 350, 353, 354,
357, 358, 363, 367, 369, 373, 375, 376, 379, 383,
385, 397, 547
Бончев, М. 368
Бояджиев, Андрей 358
Бубов, Николай 616
Будинов 425
Букурещлиев, Вл. 479
Бунева, М. 363
Бучков, Д. 194, 517
Бъчваров, С. 554

В
Василев, Боян 156, 157, 160, 162–164, 166, 168,
192–194, 199, 225, 517
Василев, В. 62
Василева, В. 582
Василева, П. 452, 455, 580, 582, 583
Вачков, Марин 542
Велинов, Асен 192, 199, 237, 300
Величков, Н. 455, 583
Велков, Александър 192, 217, 225, 237, 238, 243,
244, 257, 258, 267, 268, 279, 285, 286, 291, 300,
305, 556, 557
Велков, В. 83
Велков, Никола 615
Вельов, Г. 352, 354
Вельов, Михаил 106–108, 136, 137, 138, 148, 149,
156, 157, 175, 192–194, 199, 212–215, 217, 484,
485, 493, 494, 517, 523, 525, 550, 594
Венков, Пенчо 363, 374
Верих, Владимир 556
Вескова, Ана 225, 237, 243, 267, 287, 305, 358, 536,
541
Виденов, Владимир 306
Видински, Р. 554
Винаров 588
Вичев, С. 77
Владимиров, Ас. 409, 411, 416
Владимиров, Вл. 455, 583
Войнов, А. 479
Войнов, Ат. 59, 504, 507
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Вражалски, Димитър 319, 334, 340, 342, 344, 346,
349, 352, 354, 356, 358, 363, 366, 368, 372, 374,
376–378, 382, 384, 389, 392, 396, 547, 569, 572
Върбанов 196
Върбанов, Ангел Грошков 39
Върбанов, Ив. 194, 517
Вътев, П. 425

Г
Ганев, М. 300
Ганев, Слави 237, 536, 541
Ганев, Хр. 511
Ганчев, Тодор 319
Гевреков, Ил. 237, 356
Генов, Г. 286
Георгиев, Ангел 106, 108, 136, 137, 138, 148, 156,
163, 164, 169, 175, 192–196, 199–201, 204, 205,
211, 213, 216, 218, 225, 229, 232, 236, 237, 243,
244, 484, 485, 493, 517, 550, 594
Георгиев, Р. 580
Георгиев, Симеон 358
Георгиев, Трифон Трифонов 39, 258
Герасимов, Димитър Г. 31
Гигов, Ст. 416
Горанов, Горан 417, 433, 416
Гочев 158
Григоров 495
Грозданов, Стефан 376, 409, 411
Грозев, Драгомир 358, 363, 366, 368, 377, 382, 384,
389, 396
Гуговски, Нейчо 225, 258, 300, 305, 541
Гюров, М. 352, 354

Част втора

Димитров, Ив. 618
Димитров, Т. 368
Димитров, Хр. 356, 363
Димов, Георги 175, 176, 191, 225, 229, 232, 233,
236–238, 243, 244, 247, 248, 257, 258, 267, 270,
274, 285–287, 291, 300, 305, 319, 334, 335, 338,
340, 342, 344, 346, 349, 352, 354, 356, 358, 363,
366, 368, 372, 374, 376, 541, 547, 556, 558–562,
604
Димчев, Михаил 615
Динев, Михаил 199, 203, 204, 208, 612, 633
Динева, В. 389
Дичев, Димо 71
Добрев, Ас. 382
Добрев, Г. 352, 354
Дойнов, Ог. 433, 447, 457
Донова, Добра 192
Дончев, Любомир 82, 218, 319, 346, 556
Дончев, Св. 45, 46
Дончев, Трифон 84, 157, 194, 195, 216, 217, 225,
517, 518, 523, 522, 594
Доцев, Владимир 346, 349, 352, 354, 356, 368, 374,
547, 556
Доцев, Стефан 356, 358, 363, 366, 368
Драгневски, Иван 416, 417, 452, 585, 586, 638
Драгомански, Д. 66
Друмев, Ст. 258, 291, 300, 305, 541
Дяков 217

Е
Евгениев 390, 391
Енков, Христо 349, 363, 547

Д

Ж

Дамянов, Георги 71, 169
Дамянов, Райко 64, 65, 109, 119, 124, 127, 473,
480–482, 495, 501, 503, 504
Данев, Петко 493
Данов, Кръстю 91, 92, 317, 319, 556, 558, 560–562
Данов, Кръстю Ст. 92
Даскалова, Светла 618, 622, 623, 629,
Дацков, Неделчо 225, 229, 232, 237, 243, 244, 248,
255, 319, 594
Джуров, Петър 507, 536
Димиев, Димитър 225, 243
Димитров, Георги 204
Димитров, Гр. 425
Димитров, Димитър 425, 437, 443, 448
Димитров, Добри Парушев 38
Димитров, Жельо 615

Жеков, Жеко 340, 342, 352, 354
Желев, Стефан 618
Живков, Живко 273, 312, 317, 434, 435, 542, 554
Живков, Тодор 258, 313, 387, 415, 433, 454, 551,
576, 632

З
Запрянов, Асен 358, 368
Зарев, Кирил 319, 320, 334, 335, 335, 338, 340–342,
344–346, 349, 350, 352–359, 363, 364, 366, 367,
403, 447, 547, 562, 566, 568
Заркова, Катерина 398, 408, 411, 416, 425, 452,
455, 580, 581, 583, 638
Златанов, Асен 358, 377
Златарев, Стефан 346, 349, 350, 352, 354, 355, 358,
363, 367, 368, 547

Именен показалец

И
Иванов 225, 618
Иванов, Ангел 36, 42, 43, 46
Иванов, Георги 346, 349, 375, 523
Иванов, Иван 363, 425, 511
Иванов, Недю 344, 352, 354, 356, 358, 363, 366,
368, 372, 374, 376–379, 382, 384, 385, 387, 389,
390, 396
Иванов, Т. 81
Иванова, Катя 416, 417
Илиев, Драган 156, 157, 205, 214, 319, 334, 340,
342, 344, 346, 349, 352, 354, 356, 358, 363, 366,
368, 372, 374, 376, 547, 556, 558, 559
Илиев, Иван 444, 447

Й
Йовчева, Пенка 237, 382
Йонков, Н. 481, 482, 503, 504
Йончев, Ст. 319, 556
Йорданов, Христомир 344
Йорданов, Георги 334, 447
Йорданов, Христомир 340–342, 344, 345, 349,
352, 354, 356, 358, 363, 364, 366, 374, 376, 396,
547, 580,
Йосифов, Д. 363
Йосифов, Костадин 372, 374, 376, 382, 389, 396,
582

К
Кайраков, Диньо 346, 349, 547, 356, 374, 389
Калинов, Димитър 225, 352, 354, 356, 358, 363,
366, 368, 372, 374, 376, 377, 382, 384, 389, 391,
395, 396, 398, 400, 403
Каменов, К. 523
Караджов, В. 580
Караманев, Георги 447, 618
Карамфилов, Г. 204, 416
Каранджулов 556
Караниколов, Руси 356, 366
Карастоянов 215
Карталов 203
Касабов, Ангел 36, 42, 43, 463
Касабов, Димитър 243, 268, 334, 340–343, 346,
363, 368, 374, 378, 389, 391, 396, 409, 411, 608,
609
Катанов 209
Кирилов, Емануил Йолов 615
Киров 556
Китанов 225
Коджабашев, Крум 225, 243, 258
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Кожухаров, Мих. 368
Козовски 401
Коларов, Васил 377, 379, 382, 384, 389, 396, 398,
403, 404, 408, 410, 411, 416, 423, 437, 443, 444,
446, 452–456, 575, 579–586, 638, 639
Коларов, К. 382
Колев, Ганчо 403, 416, 452, 580–584
Колев, Крум 319, 334, 340, 342, 344, 346, 349, 352,
354, 356, 358, 363, 366, 368, 372, 374, 376–379,
382, 384, 389, 396, 398, 408, 411, 547
Колев, М. 40
Копринаров 213
Копчев, К. 320, 556
Костов 616
Костов, Ем. 512, 513
Костов, Илия 352, 354, 356
Костов, Коста 616
Костов, Янко 82
Кръстев, Александър 352, 354, 356, 358, 363, 368,
372, 374, 377, 382, 396
Кръстев, В. 541
Кръстев, Стефан Златарев 367
Кръстева, Вангелица 340, 342, 344, 346, 356, 408,
411
Крясков, Ст. 356
Кузманов, К. 268
Кулишев 292
Курийков, Петко 258, 346, 352, 354, 358, 363
Къртев, Любен 349, 352, 354, 368, 376, 547, 548
Кьосев, Ст. 618

Л
Лазаров, Димитър Касабов 199, 342
Лазаров, Кирил 59, 64, 71, 72, 74, 86, 90, 110, 128,
114, 135, 149, 531, 535, 536, 591
Лазаров, Н. 368
Леви, И. 425
Леков, Ал. 580
Луканов, Андрей 433, 434, 447
Луканов, Карло 59, 71, 473
Луканова, Вела 148, 149, 156, 157, 160, 162, 163,
165, 168, 175, 192–195, 197, 199–206, 208, 210–
219, 517, 523, 524, 594, 595
Лютов, Костадин 618, 622

М
Малинов, К. 618
Мандаджиев, Иван 356, 358, 359, 362, 363, 366,
368, 372, 374, 376, 377, 382, 384, 389, 396
Манев, Георги 198, 537
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Манев, Д. 85
Манев, Николай 536, 538
Манов 618
Манова, А. 352, 354
Манолов, Любен 157, 192, 194, 199, 218, 225, 230,
232, 517, 523, 594
Манолов, Любомир 195, 230, 513, 517
Манолов, Н. 273
Манолов, Павел 523
Мантаров, Ил. 477, 478, 526
Марангозов, Л. 156, 175, 481
Маринов, Ив. 363
Маринов, М. 513, 580–582
Маринова, Екатерина 404
Марков 556
Марков, В. 83
Марков, Димитър 368
Марков, Стоян 199, 464, 467, 523
Маркс, Карл 169
Матев, Ж. 319
Матев, Н. 66
Меворах, Н. 504
Месечков, Н. 194
Мечкаров, Атанас 58, 59, 61, 64, 72, 74, 75, 77, 78,
86, 90, 93, 96, 97, 101, 106–108, 110, 114, 123, 128,
135–138, 161, 467, 473, 484, 485, 493, 494, 496,
501, 504, 506, 550, 587, 590
Миков, Й. 305
Минев 169
Миронов, Ив. 580
Митев, Б. 580
Михайлов, Евг. 363
Михайлов, Ив. 318
Михов, Иван 218, 340, 342, 352, 354, 398
Михов, М. 65, 258
Михов, Христо 192, 199, 218, 225, 243, 517
Мицев, Т. 192
Млъзев, Ст. 582
Момекова, Люба 237, 258, 268, 286, 287, 291, 292,
301, 306, 309, 542, 544, 556
Монев, Иван 538
Монков, Стамен Бенчев 614

Н
Найденов, Ради 118
Наков, Йордан 194, 256, 257, 267, 517
Нацева, Виктория 356, 382
Недев, Недко 204
Неделчев 215

Част втора

Нейков 554
Ненчев, Н. 553
Несторов, Кирил 71, 198, 225, 226, 229, 230, 232,
233, 237, 238, 243, 244, 248, 256–258, 267, 268,
270, 272, 274, 280, 285–287, 291, 292, 300, 301,
305, 306, 310, 312, 313, 317–319, 464, 531, 535,
536, 541, 542, 544, 545, 556, 606
Никифоров, Вeселин 368, 369, 372–377, 379, 382–
385, 389, 389, 391, 396–400, 402, 404, 405, 408,
409, 411, 416, 417
Николов 27, 213, 536–538
Николов, Боян 469
Николов, В. 226, 230
Николов, Ив. 541
Николов, Ивайло 192, 536
Николов, Ил. 425
Николов, Н. 425
Николов, Симеон 537

О
Овчаров, К. 51
Овчаров, Стоян 454, 457
Оцетов, Л. 68

П
Павлов, П. 33, 213–215, 199, 352, 354, 363
Палийски, Иван 77, 78, 84, 106–108, 124, 136–138,
352, 354, 484, 485, 493–495, 541, 550, 556, 559–
561
Панайотов 213, 214
Панков, Георги 356, 358, 359, 362, 363, 366, 368–
370, 372–374, 376, 377, 382, 384, 389, 396, 425,
426
Пантелеев, Дим. 51
Пантелеев, П. 28, 30, 32, 33
Панчев, К. 305
Пеловски, Пело 59
Пенчев, Г. 349, 547
Петков, Петър 157, 192, 225, 236, 507, 523, 618,
Петков, Петър Й. 237
Петков, Ст. 503, 504
Петков, Цветан 368, 389, 416, 580, 638
Петров 199, 205
Петров, В. 291
Петров, Георги 105, 148, 192, 243, 258, 267, 268,
541
Петров, Иван 358
Петров, Любен 207
Петров, Минчо 402, 403
Петров, Найден 356, 358, 366, 382, 374, 398, 409,
411

Именен показалец
Пешунов, Емил Маринов 616
Пешунов, Марин Ангелов 616
Пешунова, Свобода 616
Писаров, П. 200
Поляков, Т. 46
Попов, Г. 61, 169, 209, 217, 218, 517
Попов, Димитър 258, 267, 313, 317, 542, 554, 556,
562
Попов, Константин 34, 148, 157, 170, 174, 194,
199, 225, 229, 237, 243, 244, 258, 267, 285, 287,
291, 292, 300, 305, 346, 349, 352, 354, 356, 358,
363, 368, 374, 376, 541, 547, 556, 594
Попов, Кръстьо 199, 216, 217, 218, 243, 258, 267,
268, 285, 286, 291, 300, 301, 305, 306, 309, 310,
312, 541, 556, 557, 562
Попов, Петър Г. 106, 108, 136–138, 148, 156, 162,
164, 175, 193–195, 199, 207, 215, 219, 223, 225,
237, 243, 285, 286, 291, 300, 484, 485, 493, 517,
523, 541, 550, 594
Поповска, Ек. 192, 268
Поптомов, Вл. 59, 479
Поражанов, Ив. 352, 354
Порязов, Делчо 382
Проданов, Желяз 156, 157, 175, 192, 193, 199, 225,
258, 285, 286, 291, 300, 305, 319, 320, 334, 517,
523, 541, 594, 604
Пръмов, Иван 542

Р
Радев, Г. 408, 411, 616
Раднев, Иван 319
Райдовски, Васил Христов 483
Райдовски, В. 484
Райкова, Р. 62, 556
Ралчев, Лазар 225, 232, 279, 285, 286, 291, 293,
300, 305, 556, 557, 560
Ранков, В. 408, 411
Рашков, Малчо Колев 36
Русев, Стоян Стоянов 28, 29

С
Савов, Ал. 28–30, 32, 34
Сапунджиев, Делчо 477, 478, 556, 559, 560, 562
Семов, Димо 349, 547
Славова, П. 368
Славчев, К. 199, 216–218
Сталин, Йосиф Висарионович 87, 100, 139, 485
Стамболиев, Г. 352, 354
Стаменов, Иван 382, 383
Станев, Ст. 305
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Станимиров, Р. 368
Станков, Ив. 416
Стефанов, Д. 368
Стоев, Л. 91, 512, 513
Стоименов 409, 411
Стоичков, Григор 630
Стойчев, Генчо 204
Стойчев, Димитър 460
Стойчев, Хр. 105
Стоянов 213, 215, 508
Стоянов, Димитър 618, 622, 623, 629
Стоянов, Миньо 190
Стоянов, Мл. 554
Стоянов, Р. 618
Стубленски, Найден Ат. 31

Т
Табаков, М. 51
Таканяцов, Андрей 243, 536, 537
Таков, Пеко 318, 473, 480, 502, 523
Теофилова, Т. 374, 382
Терзиев, Георги 106–108, 136–138, 142, 148, 156,
161, 165, 168–170, 175, 192–196, 199, 208, 216–
218, 224, 225, 229, 232, 237, 238, 243, 244, 257,
258, 267, 484, 485, 493, 494, 517, 523, 541, 550,
594
Тодоринов, Любен 106–108, 136–138, 148, 156,
165, 175, 192–195, 199, 207, 214, 216, 217, 224,
225, 460, 463, 484, 485, 494, 517, 550, 594
Тодоров 169, 416, 538
Тодоров, Веселин 291, 334, 340, 342, 344, 346, 349,
547
Тодоров, Веско 319
Тодоров, Г. 618
Тодоров, Желю Димитров 615
Тодоров, Станко 338, 379, 400, 411, 508, 509
Тончев, Ст. 92
Тотев, Тотьо 285, 286, 291, 300, 301, 305, 318, 319,
334, 340, 342, 344, 346, 349, 352, 354, 356, 358,
363, 366, 368, 372, 374, 547, 556, 557, 560, 562
Трайков, Георги 507, 510–513, 542
Трифонова, Р. 409, 411
Тропчев, Антон 344, 352, 354, 356
Тумангелов, Иван 349, 547

У
Узунов, Е. 370
Узунов, Емил 368, 369

Ф
Филипов, Гриша 422, 428, 558, 610
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Част втора

Филипов, Любомир 258, 398, 405, 408, 411, 417

Ч

Х

Чавдаров, Т. 452, 455, 580, 581, 583, 638
Чакалов 203, 207
Чанков, Георги 71, 90–92, 108, 124
Червенков, Вълко 71, 72, 85, 93, 96, 101, 127, 149,
467, 499, 503, 587
Черноколев, Титко 465
Черпоков, Дим. 68
Чикичев, Ангел 237, 258, 285, 287, 300
Чубриев, Розалин 75, 85, 106–108, 136–138, 156,
163, 166, 175, 192–194, 199, 206, 225, 226, 229,
232, 237, 243, 244, 258, 267, 319, 334, 340, 342,
344, 346, 349, 352, 354, 356, 358, 363, 366, 368,
372, 374, 376, 377, 382, 384, 389, 396, 484, 485,
493, 517, 541, 547, 550, 594

Ханджиев, Ив. 82, 319
Хараламбов, Христо Ник. 352–354, 368, 374, 377,
382, 389, 396, 398, 408, 409, 411, 416
Хараланов, Антон 237, 244, 248, 305, 538, 541,
556, 559
Христов, В. 108, 137, 138, 149, 368, 485, 507, 550
Христов, Вили 258
Христов, Димитър Лазаров 39
Христов, Христо 436, 443, 623, 629
Христозов, Руси 79, 81

Ц
Цанков, В. 305, 541
Цанов, Васил 403
Царевски, Нешо 225, 229, 232, 237, 243, 244, 257,
258, 267, 285–287, 291, 300, 305, 537, 538, 541,
556
Цветански, Михо 199, 200, 201, 204–206, 208–210,
225
Цветков 199, 211–215
Цекова, Ст. 554
Цинцарски, Георги 340, 342
Циров, И. 368
Цокев, Любен 356
Цолов, Т. 158, 607
Цонев, Ст. 194, 273, 507

Ш
Шабански, П. 45
Шпатов, Ив. 390, 391, 428, 436, 447, 449, 458
Шулев 214
Шуманов, Н. 157, 175, 192, 193, 195, 494, 524, 595

Ю
Югов, Антон 59, 513, 526, 535, 553, 591
Ючормански, Асен 291, 292

Я
Янев, Кр. 374, 382
Янков, Стоян 389
Япраков, Ч. 291

Географски показалец
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Географски показалец
А
Аврамов, Котелско 474, 475, 476, 477, 478, 479
Айтос 100, 440, 441, 500, 528
Алеково, Силистренски окръг 528
Алжир 290, 348
Алтимир, Оряховско 499
Ардино 500
Асеновград 100, 139, 140, 145, 495, 519, 597, 598,
518

Б
Багдад 348
Балчик 145, 460, 90, 91, 92
Батошево 135
Бачево 468
Бейрут 320
Белгун, Толбухински окръг 527, 530
Бели брег 164
Белица 442, 468
Белоградчик 598
Белченски бани 528
Белчин баня 616
Бенковски, Пловдивско 469, 501, 518, 519
Беримирци 471
Берковица 526
Берсин 501
Бистренци 36, 39
Бистрица 468, 469
Благоевград 140, 233, 235, 236, 327, 399, 615
Близък Изток 374, 375, 401
Боготово 135
Божурище 242
Бойчиновци, Михайловградски окръг 530
Ботевград 337, 468, 614
Ботунец 471
Бояджик, Ямболски окръг 527, 530
Бояна 387, 469
Бразилия 290
Браклица, Поповско 69
Брезник 500
Бургас 87, 139, 140, 164, 275, 278, 321, 331, 347,
352, 353, 399, 471, 500, 518, 598
Бучин проход, Годечко 500

Българово 500
Бързия, Михайловградски окръг 528
Бяла вода, Димитровско 501
Бяла Паланка 500
Бяла Слатина 139, 423, 499
Бяла, Варненски окръг 527
Бяла, Димитровско 36, 38, 500

В
Вазовград (Сопот) 231, 500
Варна 30, 42, 82, 164, 256, 275, 279, 301, 308, 321,
322, 326, 332, 337, 347, 368, 398, 460, 526, 528,
598
Васил Левски, Маришко 500
Велико Търново 30, 321, 62
Велинград 38, 468
Верен, Старозагорско 528
Веселиново 500
Веселиново, Ямболски окръг 527, 530
Ветово 423
Ветрино, Варненски окръг 527
Видин 133, 139, 140, 306, 322, 323, 328, 332, 468,
472, 495
Владая 469
Владимирово, Толбухински окръг 528
Волуяк 500
Вранино, Толбухински окръг 527
Враца 139, 399, 440, 489, 500
Връбница 468
Вълчи дол, Варненски окръг 468, 527

Г
Г. Николаево, Пловдивски окръг 528
Габаре, Врачански окръг 526
Габрово 87, 139, 140, 145, 146, 322, 323, 330, 437,
468, 544, 590
Гавраилово, Сливенско 500, 527
Гана 290
гара Бойчиновци 231
гара Искър 100, 145, 238, 239, 598, 600
гара Костанец-баня 495
гара Кръстец 31
гара Церовене 33
Германска демократична република (ГДР) 259,
263, 269, 555
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Германска федерална република 256, 582
Гложене 468
Говедарци, Софийски окръг 528
Годеч 323, 495, 616
Годеч, Софийски окръг 616
Голямо Конаре 140, 232, 518
Горна Гращица, Кюстендилски окръг 528
Горна Монастирица 40
Горна Оряховица 140, 193, 293, 328
Гороцвет 398
Гостилица, Габровски окръг 616
Гостиля, Ловечко 520
Гоце Делчев 231, 468
Градец 500
Градиница 135
Грамада, Видински окръг 527
Граничар, Ямболски окръг 527
Грозден, Поляновградско 518, 520
Губеш, Годечко 500
Гурково 471
Гърлено 501
Гърция 578

Д
Д. Монастирица 39
Дамаск 348
Деветаки, Поляновградско 519
Девин 145, 500, 527
Джерман, Ст. Димитровско 470
Димитровград 66, 100, 139, 141, 145, 330, 399, 590,
637
Димитрово 141, 146, 158, 164, 536, 537, 538, 590,
598
Добри лъки 500
Добрино 520
Добруджа 461
Дойренци, Ловешки окръг 386
Долен чифлик, Варненски окръг 527
Долна Баня, Ихтиманско 31
Долна Митрополия, Плевенско 77, 78, 79, 81
Долна Секирна, Брезнишко 500
Долни Чифлик, Варненски окръг 530
Долно Езерово, Бургаско 500
Долно Левски, Пазарджишки окръг 529
Долно Озирово, Врачански окръг 528
Долно Озирово, Михайловградски окръг 530
Долно село 501
Долнослав, Асеновградско 470

Част втора

Драгалевци 468
Драгоман 615
Дряново 468
Дулово 468
Душанци 146
Дъбене 232
Дългопол 140

Е
Египет 252
Елин Пелин 328, 500, 613
Елхово 440, 443
Етрополе 528

Ж
Железница 468, 469, 471
Живково, Годечко 500

З
Замфирово, Михайловградски окръг 526, 530
Земен 469
Земенци 520
Златоград 135, 468
Злокучене, Плевенско 508, 509, 510
Змейово 206

И
Иганово 440
Изворово, Харманлийско 500
Изгрев, Ямболски окръг 528
Израел 384
Инзово, Ямболски окръг 527
Иран 374
Исперих 32
Италия 252
Ихтиман 31, 495, 500, 518, 615, 87, 500
Иширково 242

К
Каварна 460, 528
Казабланка 348
Казанлък 100, 139, 232, 304, 305, 321, 337, 468,
500, 518, 520, 527, 634
Кайнарджа 242
Кайро 348
Калейца 236
Калофер 139, 140, 146
Калояново 135
Каменец, Ямболски окръг 528
Кардам, Толбухински окръг 530

Географски показалец
Карлово 100, 277, 322, 336, 437, 438, 440
Карнобат 100, 103
Катуница, Асеновградско 520
Киряево, Кулско 500
Кичево, Варненски окръг 527
Клисура 471
Кметовци, Габровски окръг 530
Кнежа 423, 499
Княжево 146
Копиловци 468
Корея 156
Костинброд 613
Котел 336, 474, 475, 500
Кочево, Сталинско 469
Кремиковци 310, 311, 321, 328, 416, 417, 420, 633
Крумовград 495
Крушари 330
Куба 293
Кубрат 500
Кула 87, 328, 495, 499, 527
Курило 233
Кърджали 169, 330, 500, 544
Кюстендил 232, 275, 336, 441, 468, 483

Л
Левище, Ардинско 500
Левка, Хасковски окръг 527
Левски 139
Левскиград 100, 139, 146, 211, 217, 495, 598
Ловеч 233, 236, 305, 322, 399, 518
Лозарево, Поляновградско 519
Лом 32, 103, 140, 500, 518, 598, 615
Луковит 305, 499
Люксембург 582
Люляково, Бургаски окръг 528
Лясковец 441, 527

М
Мадан 635
Мали 290
Малки Извор, Тетевенско 500
Малко Градище, Хасковски окръг 527
Малко Търново 139, 500, 598
Мездра 139, 140, 598
Михайловград 139, 140, 145, 146, 231, 322, 386,
437, 438, 518
Младиново, Хасковски окръг 527
Мусина, Павликенско 469
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Н
Надарево, Търговищки окръг 530
Негован, Софийско 469
Несебър 242, 513, 514
Никуден 500
Нова Загора 27, 29, 140
Нови пазар 87, 233, 235, 322, 495
Ново село, Хасковски окръг 527

О
Обретеник, Русенски окръг 530
Овчарево, Толбухинско 520
Овчеполци 500
Окорш, Силистренски окръг 616
Омуртаг 140, 495
Опанец, Толбухински окръг 530
Орешец 468

П
Павел баня, Старозагорски окръг 528
Павликени 386, 469, 518, 520
Пазарджик 139, 140, 233, 235, 275, 278, 327, 332,
390, 468, 518, 615, 635
Пампорово 630
Панагюрище 140, 440, 442, 615
Перник 275, 278, 331, 544, 616
Перник 636
Петрич 327, 440, 470, 518, 520
Петърч, Софийски окръг 613
Пещера 499, 500
Пирдоп 528
Пирин 66
Плевен 38, 103, 81, 145, 233, 235, 301, 306, 332,
468, 528
Пловдив 99, 100, 103, 135, 140, 141, 146, 164, 169,
193, 232, 233, 234, 277, 278, 301, 303, 306, 321,
390, 399, 468, 499, 508, 510, 520, 542, 543, 598,
635
Плоска могила 501
Подвиг 520
Поляновград (Карнобат) 501, 518, 598
Поморие 242
Попово 323, 441
Правец 433
Приселци, Варненски окръг 527
Провадия 146, 500, 526, 527
Пчелиново, Казанлъшко 470
Първенец 520
Първомай 499, 511, 512
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Р
Раднево 100, 634
Радомир 331, 500, 538, 634, 635
Радуил, Самоковско 469
Разград 275, 304, 305, 326, 398, 495, 543
Разлог 321, 468
Раковски 440
Расово, Ломско 468
Рогозче, Чорбаджийско 500
Рогош 135
„Росица“, язовир 71
Руец, Търговищки окръг 530
Румъния 259
Русаля 216
Русе 68, 103, 139, 140, 146, 161, 164, 275, 294, 301,
308, 321, 326, 347, 390, 437, 440, 441, 526, 547,
349, 547
Ръжево конаре 135

С
Садово, Пловдивски 635
Самоил, Разградски окръг 634
Самоков 528
Самуилово, Сливенски окръг 528
Сандански 632
Св. Спас 520
Световрачене 471
Свиленград 527
Свищов 279, 390, 459, 528
Своге 328
Севлиево 135, 598, 600
Сеново, Разградски окръг 635
Сигмен 520
Симеоново 500
Сини вир, Коларовградски (Шуменски) окръг 527
Сливата, Ломско 468
Сливен 50, 87, 145, 275, 304, 336, 476, 495, 500,
518, 543, 590
Сливница 140
Сливо поле, Русенско 349, 547
Смедово, Коларовградски (Шуменски) окръг 527
Смолско, Пирдопско 469
Смолян 275, 544
Смядово 440, 442
Сомовит 328
Сопот 437, 440
София 103
Социалистическа република Румъния (ССР) 403

Част втора

Социалистическа федеративна република
Югославия (СФРЮ) 578
Сталин (Варна) 103, 145
Стамово, Старозагорско 501
Станке Димитров 140
Стара Загора 100, 103, 140, 200, 201, 207, 209, 225,
232, 321, 322, 500, 528
Стъргел, Пирдопско 41
Судан 348
Сунгурларе, Бургаски окръг 520, 527, 528, 530, 546
Съюз на съветските социалистически републики
(СССР) 79, 80, 94, 198, 263, 290, 380, 438, 440,
505, 533, 534, 555

Т
Телериг 501
Тетевен 140, 635
Техеран 348
Толбухин 100, 139, 140, 242, 306, 327, 330, 398, 440,
635
Троян 145, 146, 231, 233, 236, 386
Трояново, Бургаски окръг 528
Трявна 87
Турция 384
Търговище 326, 368, 527, 530
Тюркмен, Пловдивско 468

У
Угърчин 615
Унгарска народна република 259, 336, 555, 578
Устрем, Ямболски окръг 527, 530

Ф
Фотиново, Момчилградско 500
Франция 578, 582

Х
Хама, Сирия 290
Хартум 348
Хасково 100, 103, 146, 322, 330, 518, 528, 598, 613,
632, 637
Хисар 139
Хлябово, Ямболски окръг 527
Хотница, Търновско 216
Хърсово, Новопазарско 470

Ц
Цанево, Варненски окръг 527
Цонево, Варненски окръг 530
Църква, Димитровско 146, 470, 537, 538

Географски показалец

Ч
Чепеларе, Смолянски окръг 67, 530
Чепинци 471, 500
Червен бряг 437, 438, 441, 442, 499
Червен, Русенски окръг 530
Черна Гора 500
Черни бряг, Омуртагско 501
Чернолик, Силистренски окръг 527
Чехословашка социалистическа република 259,
263, 269, 326, 555
Чирпан 326, 518, 528
Чумерна 66
Чупрене, Видински окръг 614

Ш
Шабла, Балчишко 460, 461
Шишманци 135
Шумен 615

Ю
Юпер, Разградски окръг 528

Я
Ябълково, Хасковски окръг 530
Ягода, Ст. Загорски окръг 527
Якоруда, Разложко 468
Ямбол 103, 146, 304, 305, 440, 500
Ямбург 454
Ярлово, Софийски окръг 528
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Част втора

Абревиатури
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 научнотехническо 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 електротехниката
МЗХП – Министерство на земеделието и хранителната промишленост
МИБ – Международна инвестиционна банка
МЛП – Министерство на леката промишленост
МНР – Монголска народна република
МС – Министерски съвет
МСП – малки и средни предприятия

Абревиатури
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 усъвършенстване“
СБ – Стопанска банка
СБКМ – (фонд) „Социално-битови и културни
мероприятия“
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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 стопанство
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 република (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-производителните кооперации
ЦСУ – Централно статистическо управление
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