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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 
 
 
 
 

З А К О Н 
 

за ратифициране изменението на Учредителния договор на 

Международния валутен фонд за реформата на борда на 

изпълнителните директори 
 

 

Член единствен. Ратифицира изменението на Учредителния 

договор на Международния валутен фонд за реформата на борда на 

изпълнителните директори, прието с Резолюция № 66-2 на борда на 

управителите  на Международния валутен фонд от 15 декември 2010 г. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на 

обнародването му в „Държавен вестник”. 

 

 

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………..…... 2012 г. 

и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 
(Цецка Цачева) 
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М  О  Т  И  В  И 

 
към проекта на Закон за ратифициране изменението на 
Учредителния договор на Международния валутен фонд за 

реформата на борда на изпълнителните директори 
 
 

Република България се присъединява към Международния валутен 

фонд (МВФ) на 25 септември 1990 г., като подписва Учредителния договор на 

МВФ, ратифициран със закон, обнародван в ДВ, бр. 15 от 1999 г. Последните 

години бележат напредък на реформата на фонда, целяща повишаване 

ефективността и легитимността  на институцията, както и степента на доверие, 

която тя буди сред международната общност. На 15 декември 2010 г. бордът на 

управителите на МВФ прие Резолюция № 66-2 за XIV общ преглед на квотите и 

реформата на борда на изпълнителните директори. Резолюцията предвижда 

изменение на учредителния договор на фонда, свързано с реформата на 

борда на изпълнителните директори. Управителят на Българската народна 

банка в качеството му на управител за България в МВФ в съответствие с 

Решение № 860 на Министерския съвет от 2010 г. гласува в подкрепа на  

резолюцията. 

В отделно приложение на резолюцията е изложено изменението на 

текстовете от Учредителния договор на МВФ, отнасящи се до броя и състава 

на борда на изпълнителните директори. С тази редакция се преминава към 

борд, съставен от 20 избираеми (а не назначавани) изпълнителни директори, 

като се запазва възможността за целите на всеки редовен избор на 

изпълнителни директори бордът на управителите с мнозинство от 85 на сто да 

може да увеличава или да намалява този брой. Изменението на текстовете 

цели също уточняване на реда за преглед и определяне на броя и състава на 

борда на изпълнителните директори, както и въвеждане на избор на втори 

алтернативен изпълнителен директор за някои групи в МВФ. Тези стъпки са в 

посока на повишаване представителността на международната институция и 

нейната способност да изпълнява своята ключова функция - поддържане 

стабилността на международната финансова система. Съществена част от 

реформата на управлението на МВФ е намаляване броя на изпълнителните 

директори и отстъпване на две места в борда от европейски страни  членки в 

полза на държавите с нововъзникващи пазари и развиващите се страни с 

оглед  засилване представителството на тези държави и по-точно отразяване 

тежестта на техните икономики в световната икономика. 
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По силата на чл. ХХVІІІ от Учредителния договор на МВФ и съгласно 

резолюцията изменението ще влезе в сила за всички страни членки три 

месеца след като фондът удостовери, че три пети от страните членки, 

притежаващи 85 на сто от общия брой гласове, са приели изменението. 

При приемането на предложеното изменение всяка страна - членка 

на МВФ, следва да осигури изпълнението на всички условия за подобно 

приемане, в т. ч.: 1) да спази изискваните с вътрешната й нормативна уредба 

процедури за приемане на предложеното изменение, доколкото то 

съставлява промяна на международен договор; 2) приемането да бъде 

осъществено от компетентен орган от името на държавата членка, и  

3) приемането да бъде съобщено на фонда чрез съответна форма. Съгласно 

националното си законодателство България трябва да ратифицира 

свързаното с реформата на борда на изпълнителните директори изменение 

на Учредителния договор на МВФ и след приключване на ратификацията да 

изпрати нотификация до фонда.  

По информация от централата на МВФ към 4 юни 2012 г.   

79 държави членки, притежаващи 54,46 на сто от общото право на глас, са 

приели предложеното изменение на учредителния договор, свързано с 

реформата на борда на изпълнителните директори. Бордът на управителите е 

предложил като краен срок за реализиране на реформата месец октомври 

2012 г.,  когато ще се проведат годишните срещи на МВФ и Световната банка. 

Предвид изложеното Министерският съвет предлага на Народното 

събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Конституцията на Република 

България да ратифицира със закон изменението на Учредителния договор на 

Международния валутен фонд за реформата на борда на изпълнителните 

директори.   

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 
       (Бойко Борисов) 


