
Концепция на Закон за въвеждане на еврото в 

Република България 
 

Документът има за цел да предложи концепция за обхвата и структурата на нов Закон 

за въвеждане на еврото в Република България. Законът ще урежда принципите, 

правилата и процедурите за въвеждане на еврото като официална валута в Република 

България.  

 

I. Общи разпоредби/положения 
 

1. Цел и предмет на закона 

Описва се целта на закона – напр. „Да осигури безпроблемното и прозрачно 

въвеждане на еврото в Република България“/„Да установи процедурата за 

въвеждането на еврото, курса на преобразуване, извеждане на лева от обращение 

и др.“. 

Изреждат се основните въпроси, които законът урежда (предмет на закона) – напр. 

„начина и срока за замяна на пари в брой, правилата за превалутиране на цени, 

заплати, социални помощи, финансови инструменти и др.; мерките за защита на 

потребителите, санкции и др.  

2. Дата на въвеждане на еврото в Република България 

Разпоредбата следва да регламентира, че еврото ще стане официалната валута и 

законно платежно средство в Република България от датата на отмяна на дерогацията 

за Република България по чл. 140(2) от ДФЕС. 

3. Основни принципи/правила за въвеждането на еврото 

 Правило за превалутиране от лева в евро  

Разяснява се принципът за превалутиране от лева в евро.  

Превалутирането ще се извършва чрез прилагането на неотменимо фиксирания 

валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро, който ще бъде потвърден с изменение на 

Регламент (EО) № 2866/98. 

Не се допуска преизчисляване на суми, използвайки съкратената форма на 

фиксирания валутен курс, а трябва да се използва изцяло фиксираният курс за 

обмен, т.е. с всичките пет знака след десетичната точка.  

 Принцип на закръгляване 

Преобразуването на цените и другите стойности от лева в евро се извършва чрез 

прилагане на пълната числова стойност на фиксирания валутен курс и закръгляване 

на получената сума до два знака след десетичната запетая на базата на третия знак 

след десетичната запетая в съответствие с математическите правила за закръгляване, 

а именно: 

o ако третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият 

знак след десетичната запетая остава непроменен; 



o ако третият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от пет, 

вторият знак след десетичната запетая се увеличава с едно. 

 

Описват се и специфичните случаи, при които не се прилага гореописаното   

математическото правило (изключения от общото правило за закръгляване): 

превалутиране на заплати, пенсии, социални придобивки, превалутиране на 

номиналната стойност на финансови инструменти. 

 Продължаване на действието на правните инструменти и 

автоматично преизчисляване на суми от лева в евро 

Следва да включва в себе си принципа, заложен в Националния план за въвеждане на 

еврото в Република България, за продължаване на действието на правните 

инструменти и съществуващите договори и автоматичното преизчисляване на 

кредити, депозити и средства по сметки, заеми, финансови инструменти и ценни 

книжа. Сумите, посочени в лева в правни инструменти и регистри, се считат за суми 

в евро при прилагане на фиксирания валутен курс и в съответствие с правилата за 

преизчисляване и закръгляване. Позоваването на лева без посочване на сумата в 

правни инструменти се счита за позоваване на еврото. 

От Плана: „Въвеждането на еврото няма да изменя или отменя действието на 

съществуващите договори. Всички договори, включително за кредити, депозити, 

както и финансови инструменти в лева или с препратки към лева ще продължат 

действието си след присъединяването на Република България към еврозоната. 

Стойността на лева ще бъде равнозначна на стойността в евро, преобразувана чрез 

прилагане на неотменимо фиксирания обменен курс от 1.95583 лева за 1 евро.“ 

 Разходи по въвеждане на еврото (например: за чия сметка са 

направените в тази връзка разходи от бюджетните институции или 

частните лица) 

Регламентира се изискването за минимизиране на публичните разходи по приемането 

на еврото, съгласно Плана за въвеждане на еврото, и се допълва, ако е необходимо: 

„С цел да се сведат до минимум публичните разходи, свързани с въвеждането на 

еврото, всеки субект, независимо дали е частен или публичен, следва да бъде 

отговорен за покриването на своите разходи, произтичащи от въвеждането на 

еврото, както и за своята организационна и техническа подготовка. Разходите, 

свързани с приемането на еврото в частния сектор, не следва да се компенсират от 

публични средства.“ 

 Принцип на защита на потребителите 

Пояснява, че превалутирането на цените от лева в евро се извършва безплатно, че 

поради преизчисляването потребителят не следва да бъде поставен във финансово по-

неблагоприятно положение, отколкото би бил, ако еврото не беше въведено, както и 

че на потребителя следва да се предостави навременна, ясна и точна информация за 

реда и правилата за обмен на лева в брой. 

От Плана: „Интересите на българските граждани трябва да бъдат максимално 

защитени. Следва да се гарантира, че потребителят няма да е в по-неблагоприятно 

положение след въвеждане на еврото, отколкото би бил, ако еврото не е въведено. 

За целта ще бъдат предприети всички възможни мерки за предотвратяване на 

злоупотреби при превалутирането на лева в евро. Ефективните инструменти за 



наблюдение и контрол ще понижат риска от повишаване на цените в резултат от 

въвеждането на еврото.“ 

 Недопускане на вреди на физическите и юридическите лица 

Включва забраната стопански субекти, вкл. кредитни институции, платежни 

институции, институции за електронни пари и други доставчици на финансови услуги 

да повишават цената на стоките или услугите за потребителите при въвеждане на 

еврото без основателна причина.  Въвеждането на еврото не може да бъде причина и 

за промяна на условията по договори и други правни инструменти. 

От Плана: „Въвеждането на еврото не следва да нанася щети на българските 

физически и юридически лица. В случаи, в които не могат да бъдат точно 

преобразувани съгласно правилата за закръгляване, таксите и данъците към 

държавата следва да се закръгляват надолу, а плащанията на държавата към 

българските физически и юридически лица следва да се закръгляват нагоре. Това 

правило следва да не се прилага за плащания и задължения към държавата, 

произтичащи от нарушения на правото, в които случаи се прилагат стандартните 

математически правила за закръгляване.“ 

 Сигурност на потребителя 

От Плана: „потребителите следва да бъдат защитени в максимална степен от 

възможни злоупотреби и фалшификации, свързани с въвеждането в обращение на 

евробанкнотите и монетите.“ 

 Ефективност 

От Плана: „при подготовката за членство следва да се предприемат най-

целесъобразните мерки за постигане на търсените крайни резултати (следва да има 

съизмеримост между мерките и търсените крайни резултати).“ 

 Отговорност 

От Плана: „всички публични органи, участващи в процеса на преминаването към 

еврото, следва да носят отговорност за плавното протичане на подготовката в 

сферите на своята компетентност.“ 

 Прозрачност 

От Плана: „процесът по подготовка на страната ни за членство в еврозоната следва 

да бъде максимално прозрачен, като за целта ще се създаде специална интернет 

страница за еврото и ще се проведат различни информационни и разяснителни 

кампании.“ 

II. Мерки, свързани с наличните плащания (плащания в брой) 

 Период на двойно обращение на лева и еврото 

Регламентира се периодът на двойно обращение на лева и еврото в България - един 

месец, считано от деня на въвеждане на еврото. 

 Правила в периода на двойно обращение на лев и евро 

 

o задълженията на търговците да връщат рестото на клиентите единствено в 

евро. Изключение: търговците няма да бъдат задължени да приемат от 

купувача повече от 50 броя монети в лева; 



o работата на банкоматите (може да се изтегля единствено евро след датата на 

въвеждане на еврото); 

o работата на други машини, от които могат да се изтеглят или към които може 

да се извършват плащания с банкноти. 

 

 Физическа обмяна на български банкноти и монети за 

евробанкноти и евромонети 

Регламентира се, че: 

o Българската народна банка ще обменя безплатно и в неограничено количество 

банкноти и монети от лева в евро без ограничение във времето; 

o Кредитните институции и „Български пощи“ ЕАД ще предоставят услуга за 

обмен на банкноти и монети от лева в евро, както следва: 

o Безплатно през първите 6 месеца след въвеждането на еврото;  

o С възможност за таксуване на тази услуга в периода от седмия месец 

до края на първата година след въвеждането на еврото; 

o В случай на необходимост се определят правила за кредитните 

институции и „Български пощи“ по отношение на размера на 

обменяната сума. 

 

 Логистика, съхранение и обмен на банкноти и монети 

Включва задълженията на БНБ: 

o Да организира производството на евромонети с българска национална 

страна; 

o Да организира снабдяването на кредитните институции с евробанкноти 

и с евромонети с българска национална страна (предварително 

захранване); 

o Да организира снабдяването на търговците и „Български пощи“ ЕАД с 

евробанкноти и евромонети с българска национална страна (вторично 

предварително захранване); 

o Да разпространява стартови комплекти с евромонети с българска 

национална страна; 

o Да изтегли, съхрани и унищожи левови банкноти и монети, излезли от 

обращение; 

o Да заменя повредени български банкноти и монети с евро и да определи 

случаите, при които това не би било възможно; 

o Да определи и опише правилата за заменяне на повредени стартови 

комплекти с евромонети с българска национална среда. 

Включва задълженията и правата на търговците: 

o Да приемат повредени левови банкноти и монети, когато отговарят на 

стандартите, определени от БНБ; 

o Да не приемат левови банкноти и монети, които считат за фалшиви; 

o Да не бъдат компенсирани от други търговци или кредитни 

институции, ако по време на плащане са получили и приели фалшиви 

банкноти и/или монети. 

Включва и изискването за спазване на разпоредбите, свързани с борбата с изпирането 

на пари и финансирането на тероризма, както и определя отговорните институции. 

 



III. Мерки, свързани с безналичните плащания и едноцелевите 

платежни инструменти (single-purpose payment instruments) 
 

 Превалутиране на безналични, електронни пари и едноцелеви 

платежни инструменти 

Регламентира се задължението на търговците и други институции, които държат 

безналични средства, електронни пари или такива, които са издали едноцелеви 

платежни инструменти, да превалутират всички левови баланси от лева в евро от 

датата на приемане на еврото. Това следва да стане безплатно за потребителите, като 

се използва фиксирания валутен курс. Следва да се регламентира и процедурата, 

която ще се прилага по отношение на клиенти, които имат и левова и еврова 

карта/сметка и при какви условия двете карти/сметки безплатно ще се обединят. 

Следва да се определи методика за прехвърляне от лихвен процент в лева към лихвен 

процент в евро. 

 Валута при безналични и електронни парични плащания и 

едноцелеви платежни инструменти. 

Урежда се, че безналичните плащания и плащанията с електронни пари, които преди 

въвеждането на еврото са се извършвали в лева, ще се плащат в евро. Евро следва да 

се използва и при разплащане с едноцелеви платежни инструменти. 

В случай че безналично плащане, плащане с електронни пари или плащане с 

едноцелеви платежен инструмент е започнало преди датата на въвеждане на еврото в 

лева и следва да завърши след датата на въвеждане на еврото, то това плащане следва 

да бъде завършено в евро съгласно фиксирания валутен курс. 

 Срок на използване на пощенски марки и едноцелеви платежни 

инструменти 

Включва разпоредби, регламентиращи периода, в който пощенските марки и 

едноцелевите платежни инструменти, издадени в цени в лева, или едновременно и в 

лев и евро, ще могат да се използват. 

 

IV. Период на двойно обозначаване на цените 
 

 Период на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите 

Включва: 

o Продължителността на периода (1 месец след датата на вземане на решение 

от Съвета на ЕС за въвеждане на еврото в България – 12 месеца от датата 

на въвеждане на еврото в България); 

o Правилата, по които цените се обозначават в лева и в евро в брошури, 

ценоразписи, фактури, касови бележки и др.;  

o Изключенията от приложното поле  (напр.: двойното обозначаване на цените 

няма да важи за ценните книжа и други финансови инструменти); 

o Процедурата за контрол на правилното преобразуване и обозначаване в 

периода на двойно обозначаване на цените и отговорните за нейното 

прилагане институции – от Националния план: „Комисията за защита на 

потребителите следва, в качеството на контролен орган, да следи 



спазването на тези правила. В тази връзка, с цел поощряване на коректните 

търговци, Министерството на икономиката и индустрията, съвместно с 

Комисията за защита на потребителите и представители на 

неправителствените организации, ще организира кампания „Честен 

търговец“, с ясно разпознаваемо лого на кампанията. Тези от 

търговците/доставчици на услуги, които спазват правилата за точно 

преобразуване на цените на продуктите/услугите си от лева в евро, както и 

за разбираемо и коректно обозначение на цените по време на периода на 

двойното ценообразуване, ще получат стикер „Честен търговец“, за да 

информират потребителите, че участват в кампанията. Търговците, които 

умишлено нарушават правилата за преобразуване или закръгляване, ще 

бъдат санкционирани съгласно действащото законодателство, като 

техните имена ще бъдат посочени в „черен списък“, който ще бъде 

публикуван на интернет страницата на Комисията за защита на 

потребителите, на страницата за еврото, както и чрез други 

информационни канали. За следенето на добрите практики на търговците 

следва да бъдат отговорни институциите – организатори на кампанията, а 

гражданите ще бъдат поканени да се включат в процеса на събиране и 

предаване на информация.“ 

 

V. Преизчисляване на цените на стоките и услугите, заплатите, 

пенсиите и социални помощи и други обезпечения;  номиналната 

стойност на финансовите инструменти 
 

 Разпоредби относно преобразуването на цените на стоките и 

услугите. 

Тази разпоредба следва да препрати към правилата за превалутиране и закръгляване, 

описани в глава I. Регламентира се, че цените на стоките и услугите, които са 

съдържали два знака след десетичната запетая в лева, следва да съдържат два знака 

след десетичната запетая и в евро. 

 Разпоредби относно преобразуването на заплатите, пенсиите, 

социални помощи и други придобивки  

Включва: 

o Задължението заплатите да се изплащат в евро след датата на въвеждане на 

еврото. Сумите в трудовите договори следва да бъдат превалутирани в полза 

на служителя, като се закръгли до най-близкия евроцент. Ако знакът, който 

следва последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, една 

единица следва да се добави към последния знак или ще бъде определена нова 

сума, която като стойност не е по-ниска от тази в лева. 

o Задължението пенсиите, социалните помощи и други придобивки да се 

изплащат в евро след датата на въвеждане на еврото. Сумите следва да бъдат 

превалутирани в полза на получателя, като се закръглят до най-близкия 

евроцент. Ако знакът, който следва последния знак, до който се прави 

закръгляването, е по-голям от 0, една единица следва да се добави към 

последния знак или ще бъде определена нова сума, която като стойност не е 

по-ниска от тази в лева. 



o Просрочията и надплащанията също следва да се превалутират от лева в евро 

след деня на въвеждането на еврото. 

 

 Превалутиране на финансови инструменти. 

Следва да се разпише детайлно методологията за преизчисляване на номиналната 

стойност на финансовите инструменти. При определяне на методологията за 

преобразуване на капитала на акционерните дружества и номинала на една акция 

следва да бъдат гарантирани правата на собственост. 

От Плана за еврото: „Въвеждането на еврото предполага конвертиране на 

стойността на акции, облигации, акции и дялове на инвестиционни фондове, дялове 

на пенсионни фондове, и другите инструменти на капиталовия и паричния пазар. В 

съответствие с националните правила за превалутиране на акции и дялове на 

търговските дружества, които ще бъдат приложени по отношение на всички 

сектори в икономиката на страната, при преобразуването от лева в евро на 

стойността на финансовите инструменти ще се използва изцяло фиксираният курс 

на конвертиране, т.е. чрез прилагане на всичките пет десетични знака. Само след 

като стойността на финансовия инструмент бъде преобразувана в евро, при 

използване на фиксиран курс на конверсия, стойността може да бъде закръглена по 

съответни правила. Тези правила ще се съобразяват със спецификата на всеки 

конкретен финансов инструмент. Превалутирането ще се предшества от процес 

по подготовка от страна на емитентите на ценни книжа, допуснати до търговия 

на регулиран пазар, от страна на „Централен депозитар“ АД чрез адаптиране на 

поддържаните регистри и системите за клиринг и сетълмент, и от страна на 

„Българска фондова борса“ АД и другите места за търговия чрез актуализиране на 

системите за търговия.“ 

„При присъединяване на България към еврозоната ще се извърши цялостно 

превалутиране на финансовите инструменти, регистрирани при централен 

депозитар на ценни книжа, получил лиценз от КФН. Превалутиране на номиналната 

стойност ще се извършва въз основа на решение на емитента на ценните книжа, 

като за дяловите ценни книжа превалутирането следва да бъде отразено в устава 

на емитента, в частта относно номиналната стойност на акциите и размера на 

капитала“. 

„Централен депозитар“ АД ще отразява промените в централния регистър на 

ценните книжа след превалутирането на ценните книжа от страна на емитента, 

което ще е съобразено с приетите на национално ниво правила и тези, относими към 

спецификата на предприятията от небанковия финансов сектор. „Централен 

депозитар“ АД ще извършва подготвителни дейности, за да гарантира сетълмента 

по сделките и да продължи да предоставя услугите си в съответствие с пазарните 

стандарти и приложимите изисквания. „Българска фондова борса“ АД и 

останалите места за търговия ще извършват съответните подготвителни 

действия за подготовка на своите системи за новите изисквания.“ 

За преизчисляване на стойността на финансови инструменти от лева в евро се 

използва пълната числова стойност на фиксирания валутен курс. След 

преобразуването на стойността на финансовия инструмент в евро тя се закръглява по 

правилата за съответния финансов инструмент, ако такива са установени в закона.  

 

 



Дългови финансови инструменти 

Подход на Литва: Номиналната стойност на държавните ценни книжа в лева следва 

да се превалутира в евро, като се раздели цялата номинална стойност на ценните 

книжа, държани във всяка индивидуална сметка на отделните инвеститори, спрямо 

всеки идентификационен код за емисии, по курса за преобразуване Полученият 

резултат се умножава по 100 и се закръглява до цяло число. Полученото цяло число 

ще указва броя ценни книжа с номинална стойност един евроцент, притежавани от 

инвеститора. 

Тази процедура следва да се прилага и за други дългови ценни книжа, издадени от 

други институции, освен ако редът и условията за емитиране на дълговите ценни 

книжа предвиждат различна процедура за превалутиране на номиналната стойност. 

Номиналната стойност на конвертируемите облигации следва да се преобразува за 

всяка облигация поотделно. Номиналната стойност се разделя на фиксирания 

обменен курс и се закръгля до втория знак съгласно принципа по т. I.3. 

Акции и акционерен капитал  

Подход, базиран на подхода на Латвия: (1) Деноминирането на акциите от лев в 

евро се извършва, като се запазва текущото съотношение между настоящите 

акционери на акционерното дружество и се минимизират промените в капитала. 

(2) Капиталът на акционерно дружество се изразява в евро. Номиналната стойност на 

акциите на акционерното дружество се изразява в евро и центове.  

(3)Капиталът на дружеството се формира от броя на акциите, умножен по 

номиналната стойност на една акция, превалутирана и закръглена до два знака след 

десетичната запетая, съгласно принципите за превалутиране и закръгляване по т. I.3. 

Стойността, получена чрез умножаване на броя на акциите по номиналната стойност 

се закръглява до цяло число (до едно евро). Остатъчната стойност в резултат на 

закръгляването се отразява в печалба/загуба на дружеството. 

 

Дялове и капитал на дружества по ТЗ (ще бъде следван подобен подход) 

Подход, базиран на подхода на Латвия: следва подхода за акционерните дружества. 

Стойност на дяловете на пенсионните фондове и предприятията за колективно 

инвестиране 

Подход, базиран на подхода на Литва: Стойността на един дял на фонд за 

пенсионните фондове и предприятията за колективно инвестиране се получава като 

нетната стойност на активите на пенсионните фондове (ПФ) и предприятията за 

колективно инвестиране (ПКИ) се превалутира спрямо обменния курс, съгласно 

принципите за превалутиране и закръгляване по т. I.3 и се раздели на общия брой 

дялове на пенсионните фондове и предприятията за колективно инвестиране. 

Получената стойност следва да се закръгли до четири знака след десетичната запетая 

за ПКИ, а за  – закръгляването е до петия знак.  

 Превалутиране на държавни заеми и гаранции 

От Плана: „От датата на въвеждане на еврото всички държавни ценни книжа, 

оригинално деноминирани в лева, автоматично се конвертират в евро.“ 

 



VI. Адаптиране на информационните системи, счетоводни и данъчни 

документи, декларации, кредитен регистър, индекси на паричния 

пазар, глоби и задължения 

 
 Адаптиране на информационните системи 

o Адаптиране на системите в публичния сектор; 

o Адаптиране на системите на БНБ, КФН, „Централен депозитар“ АД и 

„Българска фондова борса“ АД. 

 

 Първични счетоводни документи и счетоводни регистри 

Съгласно  Плана за еврото: „Обосноваващите документи, които засягат период след 

датата на въвеждане на еврото, следва да бъдат вписани в счетоводните 

регистри, като се съставят в евро. В деня на въвеждане на еврото салдото по всяка 

счетоводна сметка следва да бъде преизчислено от лева в евро по официалния 

обменен курс.“ 

 Изготвяне на годишни счетоводни отчети. 

Съгласно Плана за еврото: „Годишните счетоводни отчети следва да се изготвят 

във валутата, която е в официално обращение в страната в края на отчетната 

година. Това означава, че по подобие на задълженията на публичните и небанкови 

финансови субекти, частните нефинансови такива следва да отчетат своите 

активи, пасиви, собствен капитал и суми за финансиране в лева за отчетната 2023 

г. и в евро за отчетната 2024 г. След въвеждането на еврото през 2024 г. 

представяните данни, отнасящи се за предходен отчетен период (2023 г.), следва 

да се превалутират в евро.“ Същият подход следва да се прилага и по отношение на 

междините финансови отчети, когато такива се изискват, съгласно българското 

законодателство.  

 Изключение от изискването за одобрение на документи, когато промените 

в тях са свързани само с въвеждане на еврото 

Когато за влизането в сила на правила, процедури и други вътрешни документи, 

свързани с извършване на дейност или предоставяне на услуги, се изисква одобрение 

от държавен орган и въвеждането на еврото в страната налага промени в тях, 

съответните изисквания за одобрение не се прилагат, в случай че промените в 

документите са свързани само с преизчисляване на стойности от лева в евро.  

 Изготвяне на данъчни декларации, справочни декларации и уведомления 

за данък недвижим имот и извършване на корекции. 

Урежда начинът, по който ще се изготвят данъчни декларации, справочни 

декларации и уведомления за данък недвижим имот. 

Корекции в декларациите ще се правят във валутата, в която са подадени. 

 Обработка на плащания на данъци (такси) и преобразуване на плащания 

на данъци (такси) във връзка с тях. 

Съгласно Плана за еврото: „С въвеждането на еврото всички данъци, такси и други 

плащания към държавата и общините трябва да се извършват в евро. Изключение 

от това правило ще се прави в периода на двойното обращение на лева и еврото, 

т.е. един месец от датата на въвеждане на еврото.“ 



„Правни актове като актове от данъчна ревизия, решения за удължаване на 

периода за плащане и др., които са приети, но не са изпълнени преди въвеждането 

на еврото, и които засягат лева, следва да продължат действието си, като сумите 

в лева автоматично се превалутират в евро съгласно правилата за преобразуване и 

закръгляване.“ 

Урежда задължението на данъкоплатците и на данъчната администрация да 

превалутират дължимите/изискуемите суми от лева в евро. 

 Искане и възстановяване на надвнесени данъци (такси), неправилно 

внесени и неправилно събрани данъци (такси) плащания. 

Съгласно Плана за еврото: „Неизпълненията и надплащанията на данъкоплатците 

в лева, натрупани преди въвеждането на еврото, следва да бъдат преобразувани в 

евро от датата на приемането на България в еврозоната.“ 

Определя отговорна/и институция/и. 

 Декларации 

Съгласно Плана за еврото: В декларациите и формулярите, които гражданите и 

юридическите лица ще попълнят след въвеждането на еврото и които се отнасят 

за данъчни и други задължения към държавата или вземания от държавата за 

периода, предхождащ годината на въвеждане на еврото, сумите ще бъдат в 

български левове. Самите плащания на базата на тези задължения и вземания обаче 

ще се извършват в евро, като сумите се превалутират в новата валута по 

официалния фиксиран обменен курс. 

 Кредитен регистър 

Определя задължението на БНБ да актуализира данните в кредитния регистър по 

отношение на задълженията на клиентите или гарантите на клиенти. 

 Промяна на индексите на паричния пазар. 

Този член ще регламентира промяната, ако е необходима, на индексите на паричния 

пазар. 

 

VII. Контрол и административно наказателна отговорност 

 Контрол по спазване на закона. 

Определя задълженията/правомощията за контрол по спазването на разпоредбите на 

закона: включва задълженията на БНБ, КФН, КЗП и други. 

 Сигнали за нарушения на закона. 

Дава право на гражданите да подават сигнали за нарушения на закона на отговорната 

институция по еврозакона. 

 Санкции 

Определя мерките, вкл. размера на санкциите, които отговорните за контрола по 

спазването на закона институции могат да налагат. 

 



VIII. Изменение на нормативни актове и други документи при 

въвеждане на еврото 
 

 Адаптиране на закони и подзаконови нормативни актове към еврото 

Разпорежда, че министерствата, БНБ, КФН и други институции следва да подготвят 

изменения с оглед адаптирането на  подзаконовите нормативни актове от тяхна 

компетентност към еврото. 

Законите, които следва да бъдат изменени за успешното въвеждане на еврото, ще 

бъдат изменени с ПЗР на еврозакона.  В случай на необходимост от промени в Закона 

за публичните финанси, той ще бъде изменен и допълнен със специален закон за 

изменението и допълнението му (в съответствие с §4 от допълнителните му 

разпоредби). 

 Промени в документи, регламентиращи предоставянето на услуги от 

участниците на финансовите пазари 

Измененията в документите следва да бъдат отразяват промените, които ще настъпят 

във финансовите пазари при замяната на лева с евро. 

 Адаптиране на нормативни разпоредби на местните власти към еврото 

Местните власти следва да подготвят свързани с въвеждането на еврото проекти за 

изменение на издадените от тях нормативни актове, като измененията следва да 

влязат в сила от деня на въвеждането на еврото. 

Регламентиране на срок за адаптиране на нормативните актове, издавани от местните 

власти, към еврото. 

Например:  

Не по-късно от 4 месеца след неотменимото фиксиране на курса между лева и еврото, 

местните власти следва да са готови с подготовката на проектите за изменение на 

регламенти, за които не е необходимо да се знае неотменимо фиксирания валутен 

курс. 

Не по-късно от 5 месеца след неотменимото фиксиране на курса между лева и еврото, 

местните власти следва да са готови с подготовката на проектите за изменение на 

регламенти, за които е необходимо да се знае неотменимо фиксирания валутен курс. 

 Изисквания за изменение на нормативни актове за приемане на еврото. 

Този член следва да определи изискванията за изменение на нормативни актове за 

приемане на еврото като например: 

 Нормативни актове, които съдържат цифрени стойности в лева следва да се 

изменят в евро, като се използва неотменимо фиксирания обменен курс; 

 Преобразуването на цифрената стойност не следва да има значителен ефект 

върху бюджета; 

 Ако в нормативен акт присъстват цифрови интервали в лева, тези интервали 

следва да бъдат запазени в евро; 

 При тези нормативни актове, при които има принципи за закръгляване в лева, 

тези принципи следва да бъдат запазени в евро. 

 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Използвани понятия 

Разясняват се понятия като: „фиксиран курс за преобразуване“, „период на двойно 

обращение“, „период на двойно обозначаване на цените“, „инструменти за 

предплатено плащане“, „правни инструменти“ и др.   

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Промени в други закони: 

 Регламентират се промените в други закони, произтичащи от въвеждането на 

еврото 

 Регламентира се срокът за влизане в сила на закона, като се уреждат и срокове 

за привеждане в съответствие с измененията, когато това е необходимо. 

 


