Споразумение
между
Министерския съвет на Република България и
Българската народна банка за въвеждане на
еврото в Република България
В съответствие с официално заявената Преговорна позиция и
Допълнителни информации към нея по глава 11 "Икономически и
валутен съюз", както и с Предприсъединителната икономическа
програма на Република България 2002-2005 (ПИП) и 2004-2007 (ПИП),
от датата на членство в Европейския съюз (ЕС) Република България
се присъединява и към Икономическия и валутен съюз (ИВС), като
поема неотменим ангажимент да стане член на еврозоната и да въведе
единната европейска валута - еврото, при спазване на процедурите,
предвидени в Договора за създаване на Европейската общност, в Доклада
от 7.ХI. 2000 г. на Съвета на министрите на икономиката и финансите
(ЕКОФИН) относно аспектите на валутната политика в процеса на
разширяване и в съответствие с позицията на Управителния съвет на
Европейската централна банка (ЕЦБ) от 18.ХII. 2003 г.
Република България приема и ще се съобразява напълно с
европейското законодателство и практика до присъединяването си
към еврозоната, респективно до въвеждането на еврото, като провежда
стратегия за възможно най-бързо присъединяване. Правителството и
Българската народна банка (БНБ) възнамеряват да отправят молба за
присъединяване към междинния етап Валутен механизъм II (ВМ II)
веднага след датата на официално членство в ЕС. При изпълнение на
ангажиментите, заложени в настоящото споразумение, очакваме през
втората половина на 2009 г. или на 1 януари 2010 г. България да се

присъедини към еврозоната, а БНБ - към евросистемата.
Правителството и БНБ приемат рамковия модел на ВМ II и ще отстояват
членството на Република България в него да бъде основано на:
1) запазване режима на паричен съвет до влизане в еврозоната при
съществуващото равнище на фиксиран валутен курс на българския лев в
съотношение 1.95583 лева за едно евро;
2) едностранен ангажимент от страна на българското правителство и БНБ
по време на ВМ II Република България да не използва възможностите за
промяна в режима на валутния курс;
3) спазване на минимално определения в законодателството на ЕС срок
за участие във ВМ II и навременно предприемане на всички необходими
стъпки по процедурата за членство в еврозоната;
4) въвеждане на еврото като национална парична единица от момента
на влизане в еврозоната.
Тази стратегия се основава на задълбочен анализ на същността на ИВС,
на неговите конкретни изисквания към страните и към развитието на
българската икономика и икономическа политика.

За да осъществи Република България описаната стратегия,
Министерският съвет се ангажира:
Първо, в съответствие с поетите ангажименти в рамките на преговорния
процес да подготвя и внася в срок за обсъждане и приемане от Народното
събрание на всички необходими нормативни актове, свързани с
участието на страната в ИВС.
Второ, да следва принципна политика на балансиран бюджет на
консолидирана основа до членството на страната в ЕС и по време на участието
във ВМ II.
Трето, по време на участието във ВМ II да не предлага промени в
косвените данъци и административно определяните цени, които водят до повисока инфлация и са различни от ангажиментите, поети в преговорния
процес с ЕС и ПИП.
Четвърто, да изгради необходимия институционален и аналитичен

капацитет, за да може страната пълноценно да участва в процеса на
координиране на икономическата политика на държавите - членки на ЕС,
както и за усвояване на средствата от структурните фондове и Кохезионния
фонд.
Пето, от момента на присъединяване на страната към еврозоната да
осъществява принципна фискална политика за спазване изискванията на
Пакта за стабилност и растеж.

Българската народна банка се ангажира:
Първо, да съдейства за запазване на съществуващия режим на паричен
съвет до членството в ЕС и по време на участието на страната във ВМ II.
Второ, до момента на членство на страната в еврозоната и на собственото
си членство в евросистемата да изгради необходимия институционален и
административен капацитет за пълноценно участие в процеса на изготвяне и
провеждане на паричната политика на Общността.
Трето, да инвестира в изграждането на сигурна и ефективна технологична
инфраструктура, която да позволи:
• пълноценно участие в процеса на прилагане на паричната политика на
Общността;
• управление на предоставяните от ЕЦБ международни резерви;
• интегриране на националната платежна система в европейската.
Четвърто, да създаде надеждна и ефективна организация за максимално
бърза замяната на лева с евро от момента на присъединяване към
еврозоната, както и нормалното разпространение на еврото и защитата му
срещу фалшификация в съответствие с изискванията на ЕЦБ.
Пето, да осъществява надзорната си функция, като насочва усилията си
в две основни направления:
• подготовка и въвеждане на европейското банково законодателство и
регулации;

