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РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 30 август 2013 година
относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни
банки извън еврозоната
(ЕЦБ/2013/31)
(2014/33/ЕС)
алгоритъма за записване на капитала на Европейската
централна банка (2) се предвижда корекция на алгоритъма
за записване на капитала на ЕЦБ (наричан по-долу
„капиталов алгоритъм“) в съответствие с член 29.3 от
Устава на ЕСЦБ и се установяват с действие от 1 януари
2014 г. новите тегла, определени за всяка НЦБ в кори
гирания капиталов алгоритъм (наричани по-долу „тегла в
капиталовия алгоритъм“).

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
47 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

Член 47 от Устава на Европейската система на
централните банки и на Европейската централна банка
(наричан по-долу „Уставът 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 Генералният съвет, като действа с мнозинство, пред
ставляващо поне две трети от записания капитал на Евро
пейската централна банка (ЕЦБ) и поне половината от
притежателите на дялове, не вземе решение, че следва
да бъде внесен един минимален процент като вноска за
покриване на оперативните разходи на ЕЦБ.
Член 1 от Решение ЕЦБ/2013/20 от 21 юни 2013 г.
относно внасянето на капитала на Европейската
централна банка от националните централни банки
извън еврозоната (1) предвижда, че всяка НЦБ извън евро
зоната внася 3,75 % от дела си в записания капитал на
ЕЦБ, считано от 1 юли 2013 г.
В Решение ЕЦБ/2013/28 от 29 август 2013 г. относно
процентното участие на националните централни банки в

(4)

Записаният капитал на ЕЦБ ще възлиза на
10 825 007 069,61 EUR, считано от 1 януари 2014 г.

(5)

Коригираният капиталов алгоритъм налага приемането на
ново решение на ЕЦБ, което да отмени Решение
ЕЦБ/2013/20 с действие от 1 януари 2014 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 януари 2014 г.,

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 януари 2014 г.
Предвид новите тегла в капиталовия алгоритъм, определени в
член 2 от Решение ЕЦБ/2013/28, всяка НЦБ извън еврозоната
притежава общ записан и внесен капитал в размерите, посочени
срещу името ѝ в следната таблица:

(В евро)
НЦБ извън еврозоната

Българска народна банка

Записан капитал към 1 януари 2014 г.

Внесен капитал към 1 януари 2014 г.

92 986 810,73

3 487 005,40

Česká národní banka

174 011 988,64

6 525 449,57

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

6 037 512,38

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

2 444 963,16

Lietuvos bankas

44 728 929,21

1 677 334,85

149 363 447,55

5 601 129,28

Magyar Nemzeti Bank

(1) ОВ L 187, 6.7.2013 г., стр. 25.

(2) Вж. страница 53 от настоящия брой на Официален вестник.
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(В евро)

НЦБ извън еврозоната

Записан капитал към 1 януари 2014 г.

Внесен капитал към 1 януари 2014 г.

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

20 796 191,71

Banca Națională a României

281 709 983,98

10 564 124,40

Sveriges riksbank

246 041 585,69

9 226 559,46

Bank of England

1 480 243 941,72

55 509 147,81

Член 2

Член 3

Коригиране на внесения капитал

Влизане в сила и отмяна

1.
Тъй като всяка НЦБ извън еврозоната вече е платила
3,75 % от дела си в записания капитал на ЕЦБ към 31 декември
2013 г. съгласно Решение ЕЦБ/2013/20, всяка една от тях
прехвърля допълнителна 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.
Всички прехвърляния съгласно настоящия член се
извършват в съответствие с Решение ЕЦБ/2013/29 от 29 август
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).

(1) Вж. страница 55 от настоящия брой на Официален вестник.

1.

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2014 г.

2.
Решение ЕЦБ/2013/20 се отменя, считано от 1 януари
2014 г.
3.
Позоваванията на Решение ЕЦБ/2013/20 се считат за позо
вавания на настоящото решение.

Съставено във Франкфурт на Майн на 30 август 2013 година.
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

