
Пътят на България към  
Валутно-курсовия механизъм ІІ и  
към Банковия съюз 

€ 
Информация към януари 2019 г.   



29 март – 
присъединяване на 
България към НАТО     

1 януари –  
членство на България 
в Европейския съюз 

1 януари –  
Европейският пазар на 

труда е отворен за 
граждани на България 

Решение относно 
формалното участие на 
България във Валутно-

курсовия механизъм ІІ и  
в Банковия съюз 

29 юни –  
представяне на намеренията на 

България за присъединяване 
към Валутно-курсовия 

механизъм ІІ и към  
Банковия съюз 

България по пътя на  
Европейската интеграция 

1 юли – 
въвеждане на 
Валутния Борд  

(фиксиран курс към 
еврото) 

2007 2014 2018 2019 2004 1997 



Макроикономическо развитие 

 Растежът на БВП ще остане стабилен в краткосрочен период; 

 Процесът на реална конвергенция се ускорява от 2015 г.; 

 Исторически най-високи коефициенти на икономическа активност и на зае-
тост; 

 Стабилна тенденция на намаление на безработицата; 

 Устойчива конкурентоспособност –увеличение на дела на българския износ 
в световната и европейската търговия; 

 Стабилна външна позиция – положителен баланс по текущата и капиталова-
та сметка. Подобряване на нетната международна инвестиционна позиция; 

 Ниска инфлация; 

 Стабилен банков сектор и положително развитие на кредита за частния сек-
тор, подкрепящи икономическия растеж;  

 Стабилни публични финанси. 

 
 
 



Перспективи пред икономическия растеж 

Потенциален растеж на БВП (%)  
и приноси (пр.п) 

Реален растеж на БВП (%) 
 

Източник: НСИ, МФ 

Източник: НСИ, МФ 
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 Растежът на БВП ще остане стабилен в 
краткосрочен план. 

 Производителността ще остане 
основният двигател на потенциалния 
растеж. 

ЕС 
България 



Ниска инфлация и лихвени проценти 

Инфлация – средногодишна (%)  Маастрихтски критерии – лихвени проценти 

 Цените на пазарните услуги и енергията 
имаха най-голям принос за инфлацията 
през 2018 г. 
 

 През 2018 г. лихвените проценти за 
България са по-ниски от тези в ЕС 28. 

Източник: Евростат Източник: Евростат 
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Стабилни публични финанси 

Бюджетен баланс, сектор Държавно управление 
(% от БВП)  

Брутен дълг, Държавно управление 
(% от БВП) 

 Отчетени фискални излишъци от 2016 г. 
и благоразумна фискална политика в 
прогнозните години. 

 Намаляване на съотношението дълг 
към БВП, далеч под прага от 60%. 

Източник: Евростат, МФ, Есенна прогноза на 
ЕК за 2018 г.  
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ЕК за 2018 г.  



според последните три доклада за сближаване 

Критерий Март 2018 г. Референтна стойност Статус на изпълнение 

Инфлация (средна,%) 1.4 1.9  

Лихвени проценти (%) 1.4 3.2  

Публичен дълг (% от БВП) 25.4 60.0  

Бюджетен баланс (% от БВП) 0.9 -3.0  

Стабилност на валутния курс  Българският лев не участва във Валутно- 
курсовия механизъм ІІ, но неговият  
обменен курс е фиксиран към еврото при  
1.95583 лв. за евро в рамките на валутен  
борд от юли 1997 г. 

Източник: Доклад за сближаване за 2018 г.  

България изпълнява  
критериите от Маастрихт 



Как да го постигнем? 

Съвместно писмо на 
Министъра на финансите и 

Управителя на Българска 
Народна Банка. 

Заявяване на интерес 

Едновременно присъединявате 
към Валутно-курсовия 
мехнизъм II и Банковия съюз 
чрез установяване на тясно 
сътрудничество с ЕЦБ с цел 
участие в Единния надзорен 
механизъм (ЕНМ) 

Основна цел 

До юли 2019 г. 
едновременно 

присъединяване към 
Валутно-курсовия 

механизъм ІІ и към 
Банковия съюз.    

Времева рамка 

Прилагане на мерки в 
области на политиката, които 
имат голямо значение за 
постигане на  плавен преход.    

Ангажименти 

1 2 

3 4 



Присъединяване към Валутно-курсовия  
механизъм ІІ – Как стартира процеса 

Изпълнение 
Чрез междуведомствена работна група, създадена със 
заповед на министъра на финансите 

План за действие с ангажименти 
Правителството одобри План за действие с конкретни 
мерки в определените области на политика, който е с 
фиксиран график до юни 2019 г.  

Наблюдение 
Редовно наблюдение от страна на Европейската комисия и 
постоянно актуализиране на информацията на официалната 
страница на Министерството на финансите 

Докладване 
Тримесечни доклада за степента на изпълнение  
(един доклад представен през Декември) 



С какво сме се ангажирали? 

Банков съюз 

Влизане в тясно сътрудничество с ЕЦБ и провеждане на изменения в законодателна-
та рамка, вкл. по отношение на правомощията на ЕЦБ по време на периода на тясно 
сътрудничество. 

 

 

 

 Изпълнено В процес на  
изпълнение 

Планирано 

• Писмо за  
кандидатстване;  

• Ободрени от  
Народното събрание  
промени в Закона за  
Българска народна  
банка и в Закона за  
кредитните  
институции. 

• Промени в Закона за  
възстановяване и  
преструктуриране на  
кредитни институции 
и инвестиционни  
посредници. 

• Подготовка на  
подзаконова  
нормативна уредба и  
провеждане на прегледи 
на качеството на  
активите,  
стрес тестове. 

Текущо изпълнение 

1 



С какво сме се ангажирали? 

Въвеждане на Макро-пруденциален надзор  

Приемане на законодателни промени в Закона за кредитните институции с оглед 
въвеждането на макропруденциални инструменти, позволяващи налагането на  
системно ниво на изисквания към кредитополучателите. 

 

 

 

 

Приети от Народното събрание изменения и 
допълнения на Закона за кредитните  
институции  
 

2 

Текущо изпълнение 

Изпълнено 



С какво сме се ангажирали? 

Укрепване на рамката за надзор в небанковия финансов сектор 

Изпълнение и докладване на ЕОЗППО по Плана за действие, изготвяне на насоки за 
оценка на активите и пасивите в сектора и разработване и прилагане на система за 
надзор, основана на риска, съгласно Платежоспособност II. 

 

 

 

• Мерките от Плана за действие за надзора 
на небанковия финансов сектор; 

• Наредба за изменение и допълнение на  
Наредба № 9 от 19.11.2003 г. и Наредба за  
изменение и допълнение на Наредба № 53  
от 23.12.2016 г. за изискванията към  
отчетността, оценката на активите и  
пасивите; 

• Допълнена Методология за заверка на  
годишни количествени данни по  
Регламент (ЕС) 2015/35 във връзка с  

отчетността на застрахователите по  
Платежоспособност 2; 

• Приети съвместни указания на КФН и  
Института на дипломираните експерт- 
счетоводители в България към одиторите; 

• Наръчник за прилагане на риск базиран  
надзор; 

• Система от критерии за категоризация на 
застрахователните дружества според  
степента им на риск и  
системна значимост. 

3 

Текущо изпълнение 

Изпълнено 

 



С какво сме се ангажирали? 

Подобряване на рамката по несъстоятелността 

Установяване на недостатъци и пречки пред ефективността на системата и  
предприемане на стъпки за справяне с идентифицираните слабости. 

 

 

 

 

• Одобрен проект от  
СПСР;  

• Създадена работна  
група. 

• Преглед на  
законодателството и 
изготвяне на  
препоръки. 

•  Модел на ефективна 
електронна система  
за събиране и  
публикуване на данни;  

• Пътна карта за  
изпълнение на  
препоръките;  

• Обучения на  
обучители, на синдици 
и доверени лица.  

4 

Текущо изпълнение 

Изпълнено 

 

В процес на  
изпълнение 

Планирано 



С какво сме се ангажирали? 

Засилване на рамката за борба с „изпирането на пари“   

Транспониране на четвъртата Директива за борба с изпирането на пари и приемане 
на проектозакон за транспониране на петата Директива (AMLD 5). 

 

 

 

 В процес на  
изпълнение 

Планирано 

Транспонирането на 4 и 5 
Директива е в процес на  
съгласуване на  
законодателните  
текстове с ЕК  

Законова уредба, приета 
от Министерския съвет 
и Народното събрание 

5 

Текущо изпълнение 



С какво сме се ангажирали? 

Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в  
съответствие с добрите международни практики 

Преглед и привеждане на законодателството в съответствие с насоките на ОИСР за 
корпоративно управление на държавните предприятия и с подкрепата на СПСР  

 

 

 

 

Стартиран проект по  
ППСР, изготвен доклад  
за състоянието на  
държавните  
предприятия,  
проведени три мисии в  
София и седалището на 
ОИСР  

Оценка на позицията на  
България спрямо  
насоките на ОИСР за  
корпоративно управление 
на държавните  
предприятия 

Предложение за  
законодателни промени, 
одобряване на  
проектозакон от  
Министерския съвет и  
приемането му от  
Народно събрание 
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Текущо изпълнение 

Изпълнено 

 

В процес на  
изпълнение 

Планирано 



С какво сме се ангажирали? 

Закон за ратификация на Споразумението относно  
прехвърлянето и взаимното използване на вноски в  
Единния фонд за преструктуриране   

 

 

 

 
Изпълнено 

 
Приет от Народното събрание  
закон за ратифициране 

Текущо изпълнение 

7 



Последващи стъпки след юли 2019 г. 

Обмен на опит и знания с други държави-членки 
 

Представяне на опит от експерти от държавите от 
еврозоната 

Подкрепа от СПСР 
 

Представяне на общо искане за подкрепа с 
допълнителни политически ангажименти като 
продължение на плана за действие.   


