
Днес, 7 ноември 2003 година, в град София се сключи настоящото споразумение между:

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА с адрес: гр. София, пл. “Княз Александър
Батенберг” 1, представлявана от Иван Искров – Управител,

и

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ с адрес: гр. София, ул. “6
септември” 29, представлявано от Георги Петканов – Министър на вътрешните работи.

Като отчитат необходимостта да си сътрудничат в областта на противодействието на
фалшифицирането и разпространението на парични знаци на територията на Република България
и нуждата от ефективна и последователна защита на платежните средства, страните се
споразумяха:

1. БНБ и МВР се задължават във възможно най-кратък срок да създадат организация за
осигуряване на взаимодействие, която да отразява интегрираните изисквания на Международната
конвенция за премахване и преследване фабрикуването на фалшиви парични знаци от 1929 г.

1.1. Сътрудничеството между двете страни, основано на настоящото споразумение, ще
бъде съобразено и с разпоредбите на Регламент № 1338/2001 от 28.VI.2001 г. на Съвета на
Европейския съюз за определянето на мерки, необходими за защита на еврото от фалшифициране.

2. В структурата на БНБ се създава Национален център за анализ на неистински и
подправени парични знаци – Национален център за анализ (НЦА).

2.1. НЦА събира, анализира и обобщава технически и статистически данни, чрез които
неистинските или подправените банкноти и монети могат да бъдат идентифицирани, както и
данни за броя на същите по произход.

2.2. НЦА осъществява обмен на пълни, актуални и сравними данни, засягащи индикативите,
особеностите, експертизите на неистинските или подправените банкноти и монети, на други
данни по засечени, конфискувани и разкрити фалшиви платежни средства на територията на
Република България, както и на данни, получени по линия на международния обмен на
информация.
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2.3. В рамките на своята компетентност, съгласувано с МВР, НЦА разработва доклади,
програми и мерки за противодействие на производството и разпространението на неистински
парични платежни средства на територията на Република България.

2.4. НЦА предоставя всички необходими технически и статистически данни и анализи на
компетентните служби на МВР.

2.5. НЦА предприема всички необходими действия за създаване и поддържане на постоянен
обмен на информация и сътрудничество с Европейската централна банка по всички въпроси,
свързани със защитата на еврото от фалшифициране.

2.6. НЦА при необходимост ще осъществява сътрудничество и с други емисионни
институции относно фалшифицирането и на други парични знаци.

3. МВР създава Национален оперативен координационен център (НОКЦ, в чиито рамки
се включва съществуващата структура – сектор “Фалшификации”) към ДНСБОП с участието
на представители на ДНСП, ДНСГП и ДНСС.

3.1. НОКЦ събира, анализира и обобщава цялата оперативна информация, свързана с
неистинските и подправените парични знаци.

3.2. НОКЦ осъществява чрез ДНСБОП международния обмен на полицейска информация
в съответствие с приетите международни договорености и разпоредбите на националното
законодателство.

3.3. НОКЦ предлага планирането на полицейските действия, насочени към ограничаване
на производството и разпространението на неистински и  подправени парични знаци.

4. МВР създава организация за предоставяне на БНБ на всички неистински и подправени
парични знаци, които са установени от полицейските органи, с изключение на тези, представляващи
веществени доказателства за досъдебното и съдебното производство.

5. БНБ и МВР се задължават да изградят телекомуникационна връзка между НЦА, НОКЦ
и НИКК, която позволява постоянен обмен на информация в рамките на определените
компетентности.

За БНБ: За МВР:

ИВАН ИСКРОВ ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ

Управител Министър


