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ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национален план за
въвеждане на еврото в Република България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, внасям за разглеждане проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на
Национален план за въвеждане на еврото в Република България.
Проектът на Национален план е изготвен и одобрен от Координационния съвет за подготовка
на Република България за членство в еврозоната, при спазване на срока 30 юни 2021 г., поставен в
Постановление № 103 на МС от 25 март 2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 168
на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република
България за членство в еврозоната (ДВ, бр. 52 от 2015 г.).
Изготвянето на проекта на план е в изпълнение на ангажимента на България за приемане на
единната европейска валута, заявен при започване на преговорите на страната ни за членство в ЕС и
препотвърден в Договора за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския
съюз.
Подготовката за присъединяването на България към еврозоната е при целева дата 1 януари 2024
г. Въвеждането на еврото е планирано без преходен период, като датата на приемане на единната
европейска валута ще съвпада с въвеждането й като официална разплащателна единица.
Превалутирането ще се извършва чрез прилагането на неотменимо фиксирания валутен курс между
еврото и лева. Предвидено е след влизане на страната ни в еврозоната, в рамките на един месец левът
и еврото да бъдат едновременно законно платежно средство.
Националният план за въвеждане на еврото в България е стратегическият документ, въз основа
на който ще се реализира оперативната работа за замяна на лева с еврото.
В Плана са описани принципите, институционалната и правно-нормативната рамка за приемане
на еврото, както и основните дейности за успешното въвеждане на еврото от 1 януари 2024 г.
Документът разглежда всички важни оперативни дейности и мерки, които участниците в
подготовката за въвеждането на еврото – частният, публичният сектор и гражданите – следва да
извършват като част от процеса по въвеждането на еврото. Дефинирани са правилата за преизчисляване
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на цените и други стойности, обяснени са процедурите за замяна на пари в брой и за конвертиране на
левови депозити и заеми с фиксирани и променливи лихвени проценти. Посочени са процедурите за
снабдяване и разпространение на евробанкноти и монети, описани са необходимите законодателни
промени. Този документ включва и основните принципи и етапи на информационната кампания,
насочена към повишаване информираността на българските граждани за начина на замяна на лева с
евро, визуалните и защитни характеристики на евробанкнотите и монетите, мерките за защита на
потребителите и други важни въпроси, свързани с въвеждането на еврото.
Конкретните задачи, които трябва да се извършат в процеса на подготовка за членство в
еврозоната, с конкретните срокове и отговорни за изпълнението институции, ще бъдат детайлно
разписани впоследствие в План за действие към Националния план за въвеждане на еврото в Република
България.
Проектът на Решение е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, като направените бележки и предложения са
отразени съгласно приложената справка.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на план и настоящият доклад
са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени
консултации на 5 юли 2021 г. Срокът за представяне на становища и предложения е 30 дни.
Предложеният проект на акт не оказва въздействие върху държавния бюджет.
С проекта на акт не се транспонира европейско законодателство, поради което не се налага
изготвяне на справка за съответствие с европейското право съгласно чл. 35, ал. 2, т. 5 от УПМСНА.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да приеме
приложения проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национален план за
въвеждане на еврото в Република България
Приложение:
1. Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национален план за въвеждане на
еврото в Република България;
2. Проект на Национален план за въвеждане на еврото в Република България;
3. Финансова обосновка;
4. Съгласувателни писма и справка за отразяване на получените становища;
5. Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване.
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