
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 18 декември 2006 година

за определяне на мерките, необходими за внасянето на капитала на Европейската централна банка от
неучастващите национални централни банки

(ЕЦБ/2006/26)

(2007/47/ЕО)

ГЕНЕРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид устава на Европейската система на централните
банки и на Европейската централна банка, и по-специално член
48 от него,

като има предвид, че:

(1) Решение ЕЦБ/2004/10 от 23 април 2004 г.за определяне на
мерките, необходими за внасянето на капитала на Европей-
ската централна банка от неучастващите национални
централни банки (1) определи процента от вноската в
капитала на Европейската централна банка (ЕЦБ), който
националните централни банки (НЦБ) на държавите-
членки, които на 1 май 2004 г. не са били приели еурото,
са длъжни да платят на 1 май 2004 г. като вноска за
оперативните разходи на ЕЦБ.

(2) С оглед на присъединяването на България и Румъния към
Европейския съюз и на присъединяването на съответните им
НЦБ към Европейската система на централните банки
(ЕСЦБ) на 1 януари 2007 г. Решение ЕЦБ/2006/21 от 15
декември 2006 г. относно процентното участие на
националните централни банки в алгоритъма за записване
на капитала на Европейската централна банка (2) установява
от 1 януари 2007 г. новите тегла, определени за всяка НЦБ,
която ще е членка на ЕСЦБ на 1 януари 2007 г., в
алгоритъма за записване на увеличения капитал на ЕЦБ
(наричани по-долу съответно „тегла в капиталовия алгори-
тъм“ и „капиталов алгоритъм“).

(3) От 1 януари 2007 г. записаният капитал на ЕЦБ ще възлиза
на 5 760 652 402,58 EUR.

(4) Разширеният капиталов алгоритъм налага приемането на
ново решение на ЕЦБ, което да отмени от 1 януари 2007 г.
Решение ЕЦБ/2004/10 и да определи процента от записа-
ния капитал на ЕЦБ, който НЦБ на държавите-членки,
които до 1 януари 2007 г. няма да са приели еурото (по-
долу наричани „неучастващи НЦБ“), следва да внесат от 1
януари 2007 г.

(5) С оглед членове 3.5 и 6.6 от процедурния правилник на
Генералния съвет на Европейската централна банка управи-
телите на Българската народна банка и на Banca Naţională a
României имаха възможността да представят своите
бележки по настоящото решение преди приемането му,

РЕШИ:

Член 1

Размер и форма на внесения капитал

Всяка неучастваща НЦБ плаща от 1 януари 2007 г. 7 % от
вноската си в капитала на ЕЦБ. Предвид теглата в капиталовия
алгоритъм, описани в член 2 от Решение ЕЦБ/2006/21, всяка
неучастваща НЦБ плаща с действие от 1 януари 2007 г. сумата,
посочена срещу името ѝ в таблицата, както следва:

Неучастваща НЦБ (EUR)

Българска народна банка 3 561 868,99

Česká národní banka 5 597 049,87

Danmarks Nationalbank 6 104 332,92

Eesti Pank 686 727,37

Central Bank of Cyprus 503 653,84

Latvijas Banka 1 134 330,06

Lietuvos bankas 1 684 760,40

Magyar Nemzeti Bank 5 299 051,33

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 250 818,81

Narodowy Bank Polski 19 657 419,83

Banca Naţională a României 10 156 951,89

Národná banka Slovenska 2 727 956,95

Sveriges Riksbank 9 400 866,26

Bank of England 56 187 041,67
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Член 2

Коригиране на внесения капитал

1. Тъй като преди 31 декември 2006 г. всяка неучастваща НЦБ,
с изключение на Българската народна банка и Banca Naţională a
României, вече е платила 7 % от дела си в записания капитал на
ЕЦБ съгласно Решение ЕЦБ/2004/10, всяка една от тях, с
изключение на Българската народна банка и Banca Naţională a
României, превежда допълнителна сума на ЕЦБ или съответно
получава обратно от ЕЦБ определена сума до достигане на сумите,
посочени в таблицата от член 1.

2. Българската народна банка и Banca Naţională a României
превеждат на ЕЦБ сумите, посочени срещу имената им в
таблицата от член 1.

3. Всички преводи по настоящия член следва да се извършват в
съответствие с Решение ЕЦБ/2006/23 от 15 декември 2006 г., с
което се определят условията за прехвърляне на дялове от

капитала на Европейската централна банка между националните
централни банки и за коригиране на внесения капитал (1).

Член 3

Заключителни разпоредби

1. Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2007 г.

2. Решение ЕЦБ/2004/10 се отменя от 1 януари 2007 г.

3. Позоваванията на Решение ЕЦБ/2004/10 се смятат за
позовавания на настоящото решение.

Съставено във Франкфурт на Майн на 18 декември 2006 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET
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