
Member States. When Slovenia, Malta and Cyprus joined the
Euro area in the last few years all the new Member States of the
EU have had the chance to get acquainted with a number of
practical details with regard to the assessment process. The
Bulgarian National Bank also took part in this process by
acquiring the status of an obser-ver in April 2005 within the
European System of Central Banks.

The main conclusion drawn by the BNB from the obtained
information and knowledge is that in order to meet the
requirements, Bulgaria should structure a long-term process
for setting into compliance the technical infrastructure and
organization of processing, distribution and withdrawing from
circulation banknotes and coins in compliance with the
requirements of ECB, as well as with the practice and
experience of the Member States in the Eurozone. In
conformity with the above, the Board of the BNB adopted in
July 2005 a Working Strategy for the Management and
Development of Cash Circulation specifying its public Deve-
lopment Strategy until 2009. In September the same year, the
banks were acquainted with the main elements in the strategy
and a dialogue was initiated for preparing a working plan and
implementation of the joint measures and activities. The
constructive dialogue with the Association of Banks in Bulgaria
resulted in the involvement of the biggest banks in Bulgaria in
the process of creation of a cash services market in the country.

As of the beginning of 2006, the BNB adopted the main ele-
ments of the new regulatory framework for the process of cash
circulation in Bulgaria -Ordinance 18 on the Control over the
Quality of Banknotes and Coins in Cash Circulation, standards
for fitness and standards for authentication of the Bulgarian
banknotes and coins, guidelines for the applica-tion of the
Ordinance and the standards. Training was pro-vided for the
entire banking staff affected by the changes.

On the basis of the regulations and as a result of the dialogue
with the banking community in July 2007 a shareholding
company was set up named “Cash Services Company” AD
(CSC), registered at the address at 16, Ivan Hadjiiski Street,
Ovcha Kupel 2, Sofia. The scope of business of the company is
as follows: provision of services to the banks with regard to
acceptance, handling, keeping, handing over and
transportation of valuable shipments of banknotes and coins
with declared value, services related to the handling, opening,
checking the contents and loading ATMs with banknotes, and
other services directly related to the scope of business of the
company.

CSC was established with a capital of BGN 10 million, equally
distributed between the four shareholders - BNB, UniCredit
Bulbank AD, Bank DSK AD and United Bulgarian Bank AD and
is managed by a Board of Directors consisting of 7 members
where ABB is represented by its Secretary General Mrs. Irina

The ambition of each EU Member State to
join the Euro area requires, apart from
compliance with the Maastricht criteria,
creating technical prerequisites for
substitution to the Euro. In response to
this, just before the introduction of the
Euro by the first 12 countries, the Euro-
pean Central Bank (ECB) set up a regu-
latory framework and an assessment
system for the preparedness of the
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СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПАЗАР ЗА
НАЛИЧНИТЕ ПАРИ В БЪЛГАРИЯ

Стремежът на всяка страна-членка на ЕС за
присъединяване към еврозоната, освен изпълнението на
Маастрихтските критерии, изисква още създаването на
технически предпоставки за еврообмяната. В отговор на
това, непосредствено преди въвеждането на еврото от
първите 12 страни, Европейската централна банка (ЕЦБ)
създаде регулативна рамка и система за оценка на
подготовката на страните-членки. При включването на
Словения, Малта и Кипър към еврозоната през последните
години всички нови страни-членки на Съюза имаха
възможност да се запознаят с редица практически детайли
на рамката и процеса на оценка. Българска народна банка
/БНБ/ също се включи в този процес с получаването на
статут на наблюдател през април 2005 г. в Европейската
система от централни банки.

Основният извод от получената информация и
знания, направен в БНБ, беше, че за да отговори на
изискванията в България навреме, следва да се
структурира дългосрочен проект за привеждане на
техническата инфраструктура и организацията за
обработка и разпространение, и за изваждане от оборот на
банкноти и монети в съответствие с изискванията на ЕЦБ,
както и практиката на страните от еврозоната. В
съответствие с това, през юли 2005 г. УС на БНБ прие своя
работна Стратегия за управление и развитие на налично-
паричното обръщение, конкретизираща нейната публична
Стратегия за развитие до 2009 г. През септември 2005 г.
банките бяха запознати с основните елементи в нея и
започна диалог за създаване на работен план и
реализация на съвместните мерки и действия.
Конструктивният диалог с Асоциацията на банките в
България доведе до ангажирането на най-големите банки в
страната в процеса за създаване на пазар на касови услуги
у нас.

От началото на 2006 г. БНБ прие основните елементи
на новата регулативна рамка за процеса на налично-
парично обръщение у нас - Наредба 18 за контрол върху
качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното
обръщение, стандарти за годност и такива за
разпознаване на българските банкноти и монети,
инструкции за прилагането на наредбата и стандартите.
Извършено беше и обучение на целия банков персонал,
засегнат от промените.

На основата на регулациите и в резултат на диалога с
банковата общност, през юли 2007 г. беше регистрирано
Акционерно дружество с наименование “Дружество за
касови услуги” АД /ДКУ/ със седалище и адрес на
управление гр.София, ж.к.Овча купел 2, ул.”Иван
Хаджийски” 16. Дружеството има предмет на дейност:
предоставяне на услуги на банките по приемане,
обработка, съхранение, предаване и транспортиране на
ценни пратки с банкноти и монети с обявена стойност,
услуги по обработка, отваряне, проверка на съдържанието
и зареждане с банкноти на касети за терминални
устройства, и други услуги, пряко свързани с
осъществяване на предмета на дейност на дружеството.

ДКУ е създадено с капитал 10 млн. лева, поравно
разделен между четирите банки акционери - БНБ,
“УниКредит Булбанк” АД, “Банка ДСК” АД и “Обединена
българска банка” АД, и има Съвет на директорите от 7
члена, в който АББ е представена от своя главен секретар -
г-жа Ирина Марцева. В момента тече интензивна
подготовка за започване на ефективна дейност от страна
на дружеството в няколко основни направления:

1. Привеждане на сградния фонд, в който ще се

ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF A CASH
MARKET IN BULGARIA
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