ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка
(обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; доп., бр. 49 и 153от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г.,
бр. 109 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от 2005 г., бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр.
52 и 59 от 2007 г., бр. 24, 42 и 44 от 2009 г., бр. 97 и 101 от 2010 г., бр. 48 и 62 от 2015
г., бр. 51 и 59 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 20 от 2018 г.)
§ 1. В член 2, ал. 2, изречение второ се изменя така:
„Без да се засяга основната цел за поддържане на ценовата стабилност,
Българската народна банка подкрепя основните икономически политики на
Европейския съюз, за да допринесе за постигането на неговите цели, както са посочени
в член 3 от Договора за Европейския съюз (ОВ, C 202 от 2016).“

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

§ 3. В член 14 се правят следните изменения :
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
изпълнението на неговите задължения или ако е признат за виновен за извършено
сериозно нарушение”.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Решението за предсрочно прекратяване на правомощията на управителя на
Българската народна банка може да бъде отнесено за разглеждане пред Съда на
Европейския съюз. Решенията на Народното събрание, респективно указите на
президента на републиката, за предсрочно прекратяване правомощията на друг член на
управителния съвет подлежат на оспорване пред Върховния административен съд.“

§ 4. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Служебна тайна е информацията за преговорите, сключваните сделки и
операциите по управление на брутния международен валутен резерв; информацията,
свързана с подготовката за производство на български банкноти и монети;
техническите параметри на сензорите за четене на защитни елементи на български
банкноти и монети; системите за физическа защита и информационна сигурност на

банката и дъщерните й дружества; информацията, свързана с транспортирането и
охраната на ценни пратки и на други факти и обстоятелства, нерегламентираният
достъп до които би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или на друг
правнозащитен интерес, определени от управителя на Българската народна банка
съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация.
Българската народна банка публикува обобщена информация за управлението на
брутния международен валутен резерв по реда, предвиден в глава осма.“
2. В ал. 2 след думата „банкова” се поставя запетая и се добавя
„професионална”.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Служителите на банката трябва да не са осъждани за умишлено
престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат
съответната длъжност, като тези обстоятелства се установяват служебно.“
§ 5. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 думите „и в други средства за масова информация” се заличават.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Българската народна банка издава наредба по прилагането на ал. 4.”
§ 6. В чл. 27, ал. 2 думите „финансовите къщи” се заменят с „финансовите
институции”.
§ 7. В чл. 44, в изречение първо, думите „на Министерския съвет и на други
органи и институции” се заменят с „от институциите, органите, службите или
агенциите на Европейския съюз, от Министерския съвет или от правителствата на
други държави-членки на Европейския съюз, както и от други органи и институции”, а
в изречение второ след думата „институции” се добавя „по предходното изречение”, а
думите „да дават указания” се заменят с „да оказват влияние”.
§ 8. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Българската народна банка не може да предоставя кредити и гаранции под
каквато и да е форма на Министерския съвет, на общините, на други държавни и
общински институции, организации и предприятия от публичния сектор, както и на
институциите, органите, службите или агенциите на Европейския съюз, 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 на Европейския съюз, както и не може да закупува пряко от тях
дългови инструменти.”
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Българската народна банка не може да закупува нито на първичния, нито на
вторичния пазар, дългови инструменти, емитирани от българската държава и общини,

както и от български държавни и общински институции, организации и предприятия от
публичния сектор .”
3. Алинея 4 се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 9. В Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм.,
бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от
2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58,
63, 85 и 103 от 2017 г., бр. 42 от 2018 г.)) в чл. 2, ал. 2, т. 1 накрая се поставя запетая и
се добавя „с изключение на актовете по чл. 14, ал. 3 от Закона за Българската народна
банка;”

§ 10. В Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 20, 21 и 41 от 2018
г.), в чл. 80 се създава ал. 3:
„(3) Извън случаите по ал. 1, при установяване на конфликт на интереси с влязъл
в сила акт за лице, заемащо висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 12, с
изключение на главния секретар, Комисията уведомява съответния орган по избора или
назначаването, който преценява дали е налице някое от основанията, предвидени в чл.
14 от Закона за Българската народна банка, с оглед освобождаването му.”

