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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

КЪМ ДОКУМЕНТ  CONF-BG 43/00 И CONF-BG 77/01 
ПО ГЛАВА 11 – ИКОНОМИЧЕСКИ И ВАЛУТЕН СЪЮЗ 

 
 
Република България се позовава на документи CONF-BG 43/00 (Позиция за 
преговори по Глава 11 “Икономически и валутен съюз”) и CONF-BG 77/01 
(Допълнителна информация към Позицията за преговори) и желае да 
представи допълнителна информация относно приемането и прилагането на 
acquis.  
 
ОБЩА ПОЗИЦИЯ 
 
Република България приема и ще прилага в цялост acquis по раздел  
“Икономически и валутен съюз” към датата на присъединяване и не изисква 
никакви преходни периоди по тази глава. 
Република България приема, че от датата на членство ще се включи в третия 
етап на Икономическия и валутен съюз като “държава-членка с дерогация”, 
както е определено в чл. 122 на ДЕО. 
Република България декларира, че от датата на присъединяването й към ЕС 
ще третира своята валутна политика като въпрос от общ интерес (както е 
според чл. 124 от ДЕО) и приема разясненията, дадени в Доклада на Съвета 
(ЕКОФИН) от 7 ноември 2000 г. относно валутните стратегии за държавите-
кандидатки. 
От датата на членство България ще действува в съответствие с целта за 
приемане на еврото. 
България разбира необходимостта да осигури свободно движение на капитали 
като предпоставка за пълно съответствие с изискванията на Икономическия и 
валутен съюз и се съобразява с ангажиментите, поети по  съответната 
преговорна глава, както и по другите преговорни глави, особено “Свободно 
движение на стоки”, “Свобода на предоставяне на услуги” и “Свобода на 
движение на хора”. 
 
ПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ACQUIS 

1. Независимост на Централната банка  
 
1.1. Институционална независимост 
   

Република България декларира, че ще измени чл. 44 от Закона за Българската 
народна банка в съответствие с всички изисквания, установени в  чл. 108 от 
ДЕО и чл. 7 от Устава на Европейската система на централните банки и 
Европейската централна банка с цел да бъде осигурена независимостта на 
БНБ и на всички членове на Управителния й съвет. Нито БНБ, нито някой от 
членовете на ръководните органи на банката ще търсят или приемат 



 

инструкции от Министерския съвет и от институциите или органите на 
Общността, от което и да е правителство на държава-членка, или от някой друг 
орган. 
 

1.2. Лична независимост 
 
1.2.1. Процедури за освобождаване 
 

Република България декларира, че чл. 14, алинеи 1 и 2 от Закона за БНБ ще 
бъдат изменени в пълно съответствие с чл. 14.2 на втори параграф на Устава 
на Европейската система на централните банки и Европейската централна 
банка. Промяната ще включва разпоредби, съгласно които който и да е член от 
Управителния съвет може да бъде освободен от длъжност само при 
положение, че той повече не удовлетворява необходимите условия за 
изпълнението на своите задължения или е виновен за извършено сериозно 
нарушение. 
 

1.2.2. Конфликт на интереси 
 
Република България декларира, че чл. 12, алинеи 5 и 6 от Закона за БНБ ще 
бъдат изменени в пълно съответствие с ДЕО и с Устава на Европейската 
система на централните банки и Европейската централна банка, за да се 
осигури, че за член на Управителния съвет няма да бъде номинирано лице, 
което осъществява дейности, в резултат от които може да възникне конфликт 
на интереси със задълженията му като член на Управителния съвет. Тази 
клауза ще бъде приложима към всеки член на ръководен орган. 
 

1.3. Други разяснения 
1.3.1. В съответствие с чл. 108 от ДЕО, българското правителство си 

поставя за цел да въведе в Закона за БНБ клауза за съдебен контрол 
при освобождаване от длъжност на членове на Управителния съвет 
на БНБ . 

1.3.2. Българското правителство препотвърждава, че неговото участие в 
тази разпоредба се отнася само до равнището на минималните 
заплати, а не до определяне на глобите, дефинирани в чл. 61. Освен 
това, съгласно чл. 62, ал. 1 “Актът за констатираното нарушение по 
чл. 61 се съставя от оправомощено  от Управителя на Българска 
народна банка лице, а наказателното постановление се издава от 
управителя на Българска народна банка или от оправомощено от него 
длъжностно лице”. 

 
2. Забрана за пряко финансиране 
 

2.1. Чл. 45 от Закона за Българската народна банка 
Чл. 45 от Закона за БНБ ще бъде изменен и допълнен в съответствие с чл. 
101 на ДЕО. Освен това, изключението относно кредитите срещу Специални 
права на тираж (СПТ) от МВФ е в съответствие с чл. 7 на Регламент на 
Съвета 3603/93, съгласно който финансирането от страна на националната 
централна банка на задължения на публичния сектор към МВФ няма да се 
счита като кредит по смисъла на чл. 104 от ДЕО. 



 

2.2. Чл. 26 (3) от Закона за устройството на държавния бюджет ще бъде 
отменена в съответствие с чл. 101 на ДЕО. 
 

3. Забрана за привилегирован достъп 
 
Чл. 52, ал. 1 от Закона за застраховането ще бъде изменена, за да бъде 
осигурено  пълно съответствие с чл. 102 от ДЕО и Регламент на Съвета 
3604/93, при което няма да се включват каквито и да е изисквания за 
инвестиране на фиксиран процент от резервите във вътрешни ценни книжа, 
емитирани или гарантирани от държавата или общините. 
Чл. 176 от Кодекса за задължителното обществено осигуряване ще бъде 
изменен,  за да бъде осигурено пълно съответствие с чл. 102 от ДЕО и 
Регламент на Съвета 3604/93, така че да не включва каквито и да е изисквания 
за инвестиране на фиксиран процент от активите на пенсионните фондове в 
местни ценни книжа, емитирани или гарантирани от държавата или общините. 
Чл. 44 от Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване ще 
бъде изменен, за да бъде осигурено пълно съответствие с чл. 102 на ДЕО и 
Регламент на Съвета 3604/93, при което няма да се включват каквито и да е 
изисквания за инвестиране на фиксиран процент от активите на доброволните 
пенсионни фондове вместни ценни книжа, емитирани или гарантирани от 
държавата или общините. 
 
График за изменение и допълнение на Закона за Българската народна 
банка и на законодателството за вътрешните институционални 
инвеститори 
Всички по-горе отбелязани изменения и допълнения ще бъдат приети съгласно 
следния график:  

• Министърът на финансите трябва да предложи необходимите 
изменения и допълнения за разглеждане и одобрение от Министерски 
съвет до средата на 2005 г. 

• Одобрените от Министерски съвет изменения и допълнения ще бъдат 
предложени за обсъждане и гласувани от Народното събрани не по-
късно от средата на 2006 г. 

• Всички изменения и допълнения на закони трябва да влязат в сила до 
датата на присъединяване на България към ЕС. 

 
4. Хармонизация на Държавната финансова статистика 

Хармонизацията на държавната финансова статистика ще бъде завършена в 
съответствие със следния график:  
  



 

Изисквания на Евростат относно 
предоставените фискални 
нотификационни таблици за 
бюджетния дефицит и държавния 
дълг 
 

Краен срок 
 

1. Подсекторни баланси по 
консолидирания държавен бюджет 
(с натрупване), съгласно ESA 95, 
включително: 

• Анализ на  оборотните ведомости 
на бюджетните организации за 
2001 г. с изключение на 
операциите по републиканския 
държавен бюджет 

• Пилотно консолидиране на 
оборотните ведомости на 
бюджетните организации за 2002 
г., с изключение на операциите по 
републиканския бюджет. 

• Изготвяне на нов формат на ПФС 
(GFS) таблиците  по 
консолидирания бюджет и 
неговите подсектори с данни за 
2003 г. 

 

След прилагането на  бюджетно 
отчитане (с натрупване) за 
операциите на републиканския 
бюджет – 07.2004 г. 
 
07.2002 
 
 
 
07.2003 
 
 
 
07.2004 
 
 
 

2. Данни за държавния дълг, вкл. 
дълга на социално-осигурителните 
фондове и местните бюджети 
(очаква се промяна на 
методологията за събиране на 
данни). 

03.2003 

     3. Информация за държавния дълг 
(с натрупване) 
 

След прилагането на бюджетно 
отчитане (с натрупване) за 
операциите по републиканския 
бюджет – 07.2004 г. 
 

     4. Оценка на ефекта от 
колебанията на валутните курсове 
върху деноминирания в чуждестранна 
валута дълг. 
 

03.2002 

     5. Оценка на разликата между 
номинална стойност и пазарна цена 
на емитираните ДЦК. 
 

03.2002 

 
 

*  * 



 

* 
 
Българското правителство предлага преговорите по тази глава да бъдат 
временно затворени на базата на съществуващото acquis.  
България приема възможността за повторно отваряне на преговорите по тази 
глава преди края на Междуправителствената конференция, ако новите 
елементи на acquis  налагат това. 


