
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА 

от 21 юни 2013 година 

относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни 
банки извън еврозоната 

(ЕЦБ/2013/20) 

(2013/362/ЕС) 

ГЕНЕРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, 

като взе предвид Устава на Европейската система на централните 
банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу 
„Устава на ЕСЦБ“), и по-специално член 47 от него, 

като има предвид, че: 

(1) Член 47 от Устава на ЕСЦБ предвижда, че националните 
централни банки на държавите членки, предмет на 
дерогация (наричани по-долу „НЦБ извън еврозоната“), 
не внасят записания от тях капитал, освен ако Гене 
ралният съвет, като действа с мнозинство, представляващо 
поне две трети от записания капитал на Европейската 
централна банка (ЕЦБ) и поне половината от притежа 
телите на дялове, не вземе решение, че следва да бъде 
внесен един минимален процент като вноска за 
покриване на оперативните разходи на ЕЦБ. 

(2) Член 1 от Решение ЕЦБ/2010/28 от 13 декември 2010 г. 
относно внасянето на капитала на Европейската централна 
банка от националните централни банки извън еврозо 
ната ( 1 ) предвижда, че всяка НЦБ извън еврозоната 
внася 3,75 % от дела си в записания капитал на ЕЦБ, 
считано от 29 декември 2010 г. 

(3) С оглед на присъединяването на Хърватия към Евро 
пейския съюз и на присъединяването на нейната 
национална централна банка, Hrvatska narodna banka, 
към ЕСЦБ на 1 юли 2013 г., Решение ЕЦБ/2013/17 от 
21 юни 2013 г. относно процентното участие на нацио 
налните централни банки в алгоритъма за записване на 
капитала на Европейската централна банка ( 2 ) определя 
алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ (наричан 
по-долу „капиталовия алгоритъм“) в съответствие с член 
29.1 от Устава на ЕСЦБ и установява с действие от 1 юли 
2013 г. новите тегла, определени за всяка централна 
банка в Съюза, в капиталовия алгоритъм (наричани по- 
долу „тегла в капиталовия алгоритъм“). 

(4) Записаният капитал на ЕЦБ ще възлиза на 
10 825 007 069,61 EUR, считано от 1 юли 2013 г. 

(5) Разширеният капиталов алгоритъм налага приемането на 
ново решение на ЕЦБ, което да отмени Решение 
ЕЦБ/2010/28 с действие от 1 юли 2013 г. и с което 
да се определи процентът от записания капитал на 
ЕЦБ,който НЦБ извън еврозоната са длъжни да внесат с 
действие от 1 юли 2013 г. 

(6) В съответствие с член 3.5 от Процедурния правилник на 
Генералния съвет на Европейската централна банка ( 3 ) 

управителят на Hrvatska narodna banka имаше възмож 
ността да представи бележки по настоящото решение 
преди приемането му, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

Размер и форма на записания и внесен капитал 

Всяка НЦБ извън еврозоната внася 3,75 % от дела си в 
записания капитал на ЕЦБ, считано от 1 юли 2013 г. Предвид 
новите тегла в капиталовия алгоритъм, определени в член 2 от 
Решение ЕЦБ/2013/17, всяка НЦБ извън еврозоната притежава 
общ записан и внесен капитал в размерите, посочени срещу 
името ѝ в следната таблица: 

(в EUR) 

НЦБ извън еврозоната Записан капитал към 
1 юли 2013 г. 

Внесен капитал към 
1 юли 2013 г. 

Българска народна 
банка 

93 571 361,11 3 508 926,04 

Česká národní banka 157 384 777,79 5 901 929,17 

Danmarks Natio
nalbank 

159 712 154,31 5 989 205,79 

Hrvatska narodna 
banka 

64 354 667,03 2 413 300,01 

Latvijas Banka 29 682 169,38 1 113 081,35 

Lietuvos bankas 44 306 753,94 1 661 503,27 

Magyar Nemzeti Bank 148 735 597,14 5 577 584,89 

Narodowy Bank Polski 525 889 668,45 19 720 862,57 

Banca Națională a 
României 

264 660 597,84 9 924 772,42 

Sveriges riksbank 244 775 059,86 9 179 064,74 

Bank of England 1 562 265 020,29 58 584 938,26 

Член 2 

Коригиране на внесения капитал 

1. Тъй като всяка НЦБ извън еврозоната (с изключение на 
Hrvatska narodna banka) вече е платила 3,75 % от дела си в 
записания капитал на ЕЦБ към 30 юни 2013 г. съгласно
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Решение ЕЦБ/2010/28, всяка една от тях прехвърля допъл 
нителна сума на ЕЦБ или съответно получава обратно от ЕЦБ 
определена сума до достигане на сумите, посочени в третата 
колона на таблицата в член 1. 

2. Hrvatska narodna banka прехвърля на ЕЦБ сумата, 
посочена срещу името ѝ в третата колона от таблицата в член 1. 

3. Всички прехвърляния съгласно настоящия член се 
извършват в съответствие с Решение ЕЦБ/2013/18 от 21 юни 
2013 г. за определяне на условията за прехвърляне на дяловете 
от капитала на Европейската централна банка между нацио 
налните централни банки и за коригиране на внесения капи 
тал ( 1 ). 

Член 3 

Влизане в сила и отмяна 

1. Настоящото решение влиза в сила на 1 юли 2013 година. 

2. Решение ЕЦБ/2010/28 се отменя, считано от 1 юли 
2013 година. 

3. Позоваванията на Решение ЕЦБ/2010/28 се считат за позо 
вавания на настоящото решение. 

Съставено във Франкфурт на Майн на 21 юни 2013 година. 

Председател на ЕЦБ 

Mario DRAGHI
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