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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА 

 

(обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г., доп., бр. 49 от 1998 г., изм. и доп., бр. 153 от 

1998 г., изм., бр. 20 от 1999 г., доп., бр. 54 от 1999 г., изм., бр. 109 от 2001 г., 

изм. и доп., бр. 45 от 2002 г. и бр. 10 от 2005 г., доп., бр. 39 от 2005 г., изм. и 

доп., бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., изм., бр. 52 и 59 от 2007 г.) 

 

§ 1.  В член 4, ал. 2 след думата „банкова” се поставя запетая и се добавя 

„професионална”. 

§ 2.  В член 13, ал. 1 след думата „банковата” се поставя запетая и се 

добавя „професионалната”. 

§ 3. В член 14 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „изискванията по чл. 11, ал. 4 за изпълнение на 

служебните му задължения, ако е във фактическа невъзможност да изпълнява 

задълженията си за повече от 6 месеца или ако е признат за виновен за 

съществено нарушение на служебните задължения” се заменят с „изискванията, 

които са необходими за изпълнение на неговите задължения или ако е признат 

за виновен за съществено нарушение”. 

2. В ал. 2 думите „остатъка от мандата” се заменят с „мандат от 6 

години”. 

3. Създава се ал. 3:  

 „(3) Решенията на Народното събрание, респективно указите на 

президента на републиката, за предсрочно прекратяване правомощията на член 

на Управителния съвет подлежат на обжалване пред Върховния 

административен съд.” 

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 

§ 4. В чл. 16 се създава т. 17:: 

”17. разглежда и решава други въпроси от дейността на банката”. 

§ 5.  В чл. 23, ал. 2 след думата „банкова” се поставя запетая и се добавя 

„професионална”. 
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§ 6.  В чл. 27, ал. 2, думите „ финансовите къщи, обменните бюра” се 

заменят с „ финансовите институции, включително обменните бюра,”      

§ 7. В чл. 44, в изречение първо, думите ”на Министерския съвет и на 

други органи и институции” се заменят с „от институциите или органите на 

Европейската общност, от Министерския съвет или от правителствата на други 

държави-членки, както и от други органи и институции”, а в изречение второ 

след думата „институции” се добавя по „по предходното изречение”, а думите 

”да дават указания” се заменят с „да оказват влияние”.  

  § 8. В чл. 45, ал. 1 думите „както и” се заличават и накрая се добавя „от 

публичния сектор, както и на институции или органи на Европейската общност, 

централното управление, регионалните местни и други органи на публичната 

власт, на други органи, регулирани от публичното право или на предприятия от 

публичния сектор на държавите-членки”. 

§ 9. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създават се ал. 2 и 3: 

„(2) При повторно извършено нарушение по ал.1 и 2, глобата или 

имуществената санкция е в двоен размер”. 

(3) Глобите и имуществените санкции по ал. 1 и 2 се прилагат и при 

нарушения на Регламент (ЕО) № 2182/2004 на Съвета от 6 декември 2004 

година относно медалите и символите, подобни на евромонети (ОВ L 373, 

21.12.2004 г., и Българско специално издание: глава 10, том 3); и Регламент (ЕО) 

№ 2183/2004 на Съвета от 6 декември 2004 година за разширяване на 

прилагането на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, 

подобни на евромонети, по отношение на неучастващи държави-членки (ОВ L 

373, 21.12.2004 г., и Българско специално издание: глава 10, том 3). 

Заключителна разпоредба 

§ 10. В Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006г.,  

изм., бр. 59 и 64 от 2007 г.)  се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 2, ал. 2, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавят думите „с 

изключение на актовете по чл. 14, ал. 3 от Закона за Българската народна 

банка;” 

2. В чл. 132, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

а) създава се нова т. 8: 
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„8. актовете по чл. 14, ал. 3 от Закона за Българската народна банка за 

предсрочно прекратяване правомощията на член на управителния съвет на 

Българската народна банка;” 

б) досегашната т. 8 става т. 9.  

  

Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 

2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

(Георги Пирински) 

 


