ОБЩИ УСЛОВИЯ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЕДРО И ПОСЛЕДВАЩО ПРОДАВАНЕ НА ДРЕБНО НА
ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ МОНЕТИ И КОМПЛЕКТИ С МОНЕТИ ОТ БАНКИ И
ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ (РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ)

Чл. 1. Настоящите общи условия уреждат реда за закупуване на едро и последващо
продаване на дребно на възпоменателни монети, предстоящи за пускане в обращение от БНБ,
както и на комплекти с монети, от разпространители, с които БНБ сключва договори.
Чл. 2. (1) Разпространители на възпоменателни монети и на комплекти с монети
(разпространители) по смисъла на настоящите Общи условия могат да бъдат само банки и
доставчици на услуги по смисъла на Наредба № 18 на Българска народна банка за контрол
върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение (доставчици на
услуги).
(2) Банки и доставчици на услуги, които желаят да бъдат разпространители на
възпоменателни монети и на комплекти с монети, подават попълнено писмено заявление по
образец (Приложение № 1) до подуправителя, ръководещ управление „Емисионно“, на адрес:
София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1, Българска народна банка, управление
„Емисионно“, с което заявяват желание за разпространение на възпоменателни монети и на
комплекти с монети.
(3) Заявлението по ал. 1 съдържа следната информация:
а) информация за юридическото лице (ЕИК, адрес на управление и лицата, които имат
право да го представляват);
б) методът, който ще се прилага за продажба – на каса и/или чрез електронна търговия;
в) декларация относно задължаване за извършване продажба на възпоменателни
монети и комплекти с монети само на дребно на територията на страната;
г) декларация относно задължаване за разпространение на всички възпоменателни
монети, предстоящи за пускане в обращение от Българска народна банка (БНБ), както и
комплекти с монети, продавани от БНБ по цена, различна от номиналната им стойност.
Чл. 3. Получените по реда на чл. 2 заявления се разглеждат от БНБ в срок до
10 (десет) работни дни от датата на получаването им.
Чл. 4. Българската народна банка може да поиска от заявителя да предостави
допълнителна информация и/или документи във връзка с представеното от него заявление,
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като в този случай срокът за разглеждане на заявлението спира да тече до постъпване в БНБ
на поисканата информация/документи.
Чл. 5. (1) Българската народна банка уведомява писмено заявителя относно решението
си по подаденото заявление по чл. 2.
(2) С одобрените заявители БНБ сключва договор за разпространение на
възпоменателни монети, предстоящи за пускане в обращение, както и на комплекти с монети,
продавани от БНБ по цена различна от номиналната им стойност, при общи условия.
Чл. 6. Българската народна банка предоставя на разпространители до 70 % от тиража
на възпоменателна монета или комплект с монети.
Чл. 7. Българската народна банка предоставя на един разпространител най-малко 7 % и
най-много 20 % от тиража на възпоменателна монета или комплект с монети, определени за
продажба чрез разпространители по чл. 6.
Чл. 8. (1) БНБ предоставя на всеки разпространител отстъпка от 3 % за монетите от
злато или платина и от 5 % за останалите видове монети, от цената, по която съответната
монета ще се продава на дребно от БНБ на каса, независимо от заявеното количество в
рамките на ограниченията по чл. 7.
(2) БНБ предоставя на всеки разпространител, независимо от заявеното количество в
рамките на ограниченията по чл. 7:
1. за комплекти, в които се съдържа монета от злато или платина: отстъпка от 3 % от
цената, по която БНБ ще продава комплекта на дребно на каса;
2. за комплекти, в които не се съдържа монета от злато или платина: отстъпка от 5 % от
цената, по която БНБ ще продава комплекта на дребно на каса.
Чл. 9. (1) След приемане на Програма за отсичане на възпоменателни монети и
отпечатване на възпоменателни банкноти, БНБ изпраща до разпространителите информация
за всяка предстояща за пускане в обращение през следващата календарна година
възпоменателна монета (вкл. техническите характеристики), месец на пускане в обращение,
индикативна цена, срок за изпращане в БНБ на информация за прогнозни количества, които
ще заяви всеки разпространител за всяка монета, както и друга информация по преценка на
БНБ.
(2) Преди пускане в обращение на дадена възпоменателна монета БНБ изпраща до
разпространителите информация за предстоящото ѝ пускане в продажба (цена на дребно, по
която БНБ ще продава на каса монетата, цена на едро, дата на пускане в обращение и друга
относима информация). Разпространителите подават заявки за закупуване на определено
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количество възпоменателни монети, което биха искали да разпространяват съгласно
разпоредбите на сключения договор.
(3) Преди пускане в продажба на комплект с монети

БНБ изпраща до

разпространителите информация относно: цената на дребно, по която БНБ ще продава на каса
комплекта, цената на едро, дата, от която комплектите ще се продават на каса на БНБ и друга
относима информация. Разпространителите подават заявки за закупуване на определено
количество комплекти с монети, което биха искали да разпространяват съгласно разпоредбите
на сключения договор.
Чл. 10. Българската народна банка обобщава получените заявки по чл. 9, ал. 2 или
ал. 3 и взема решение за размера на одобреното количество за разпространение от всеки
разпространител, за което изпраща писмено уведомление.
Чл. 11. (1) Възпоменателните монети се предоставят на разпространителя в Касов
център на БНБ в София не по-рано от деня на пускането им в обращение и след заплащане
стойността на монетите по сметка в БНБ.
(2) Комплектите с монети се предоставят на разпространителя в Касов център на БНБ в
София не по-рано от деня на пускането им в продажба и след заплащане на стойността им по
сметка в БНБ.
Чл. 12. Всеки разпространител се задължава:
1. да извършва продажба на получените възпоменателни монети и комплекти с монети
само на дребно на територията на страната;
2. за първия месец от пускането в обращение, съответно в продажба, продажната цена
на дребно на възпоменателните монети и на комплектите с монети да е същата като цената на
дребно, на която същите ще бъдат продавани от БНБ на каса;
3. да публикува на интернет страниците си информация най-малко за:
а) възпоменателните монети и комплектите с монети, които предлага за продажба;
б) продажната цена на възпоменателните монети и комплектите с монети;
в) начина на продажба на възпоменателните монети и комплектите с монети (на каса
и/или електронна търговия);
г) офисите/клоновете, чрез които ще осъществява продажбата на възпоменателните
монети и комплектите с монети;
4. да представи на БНБ информация за избрания начин на продажба (на каса и/или
електронна търговия), електронния адрес на интернет страницата (платформата) за
електронна търговия, населените места и адресите на офисите/клоновете, чрез които ще
осъществява продажбата на възпоменателните монети и комплектите с монети;
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5. да даде съгласие БНБ да публикува на своята интернет страница предоставената от
разпространителя информация за избрания от него начин на продажба (на каса/електронна
търговия) и адресите на офисите/клоновете, в които възпоменателните монети и комплектите
с монети ще се предлагат за продажба;
6. да предоставя на БНБ отчети за извършени продажби.
Чл. 13. Българската народна банка публикува на интернет страницата си информация
за разпространителите и за избрания от тях начин на продажба (на каса и/или електронна
търговия), електронния адрес на интернет страницата (платформата) за електронна търговия
(ако използват такава), населените места и адресите на офисите/клоновете, чрез които ще
осъществяват продажбата на възпоменателните монети и комплектите с монети.
Чл. 14. (1) Българската народна банка прави редовни прегледи на отношенията с
разпространителите относно изпълнението на сключените договори по чл. 5, ал. 2.
(2) Българската народна банка може да прекрати едностранно без предизвестие
сключен договор по чл. 5, ал. 2, в случай че разпространителят не изпълнява задълженията си
по договора.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на настоящите вътрешни правила:
1. „Възпоменателна монета“ е монета от благороден или неблагороден метал/сплав,
емисия на БНБ, законно платежно средство, която се продава по цена, различна от
номиналната ѝ стойност.
2. „Комплект с монети“ е комплект, който съдържа повече от една монета, емисия на
БНБ, законно платежно средство, и се продава по цена, различна от сбора на номиналната
стойност на паричните средства, включени в комплекта.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Настоящите Общи условия са приети с Решение № 47/22.02.2018 г. на
Управителния съвет на БНБ и влизат в сила от 1 март 2018 г.
§ 3. За договори за разпространение на монети, сключени от БНБ преди 1 март 2018 г.,
се прилагат условията, предвидени в съответния договор.
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Приложение № 1
по чл. 2, ал. 2
ДО
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
................................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ
от
..........................................................................................., ЕИК ......................,
(пълно наименование на банката/доставчика на услуги)
със седалище и адрес на управление: ...........................................................................,
представлявано от ...............................................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПОДУПРАВИТЕЛ,
С настоящото заявяваме, че сме запознати с „Общи условия на Българската народна
банка за закупуване на едро и последващо продаване на дребно на възпоменателни монети и
комплекти с монети от банки и доставчици на услуги (разпространители)“ и ги приемаме,
като желаем да сключим договор за разпространение на възпоменателни монети, предстоящи
за пускане в обращение от БНБ, както и на комплекти с монети, продавани от БНБ по цена
различна от номиналната им стойност, при общи условия.
В случай че бъдем одобрени за разпространител, заявяваме, че ще използваме
следния/те метод/и за продажба, а именно:
- на каса чрез ................................... (ако е приложимо)(посочват се адресите на
клоновете на банката или поделенията на доставчика на услуги);
- чрез

интернет

страница/платформа

за

електронна

търговия:

................................................................. (ако е приложимо) (изписва се електронният адрес на
интернет страницата/платформата).
С настоящото декларираме, че се задължаваме:
1. да извършваме продажба на възпоменателните монети или комплекти с монети,
предоставени за разпространение, само на дребно на територията на Република България и за
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първия месец от пускането в обращение, съответно в продажба, продажната цена на дребно на
възпоменателните монети и на комплектите с монети да е същата като цената на дребно, на
която същите ще бъдат продавани от БНБ на каса
2. да разпространяваме всички възпоменателни монети, предстоящи за пускане в
обращение от БНБ, както и комплектите с монети, продавани от БНБ по цена, различна от
номиналната им стойност.

………………………….
подпис

………………………
подпис

………………………….
трите имена

…………………………..
трите имена

………………………….
длъжност

…………………………..
длъжност

(печат)
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