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тримесечен бюлетин

С наближаването на датата 1 януари 2024г. темата за 
подготовката на приемането на еврото, като национална 
валута, ще заема все по-голямо място в обществения и 
политическия живот на страната.

Често се поставя въпросът: “Готова ли е българската 
икономика за тази промяна?“. Убедено мога да заявя, 
че българската икономика е напреднала значително в 
подготовката си за въвеждането на еврото и за бъдещото 

си успешно функциониране в еврозоната. Устойчиво протича процесът 
на номинална и реална конвергенция, банковата система е ликвидна и 
устойчива, законодателството в областта на публичните финанси напълно 
отговаря на европейската рамка и се провеждат структурни реформи, 
които целят повишаване конкурентоспособността на икономиката. 

Наред с икономическите ползи, въвеждането на еврото се очаква да 
доведе и до институционална конвергенция с развитите страни от ЕС, 
особено що се отнася до качеството на институциите в България и 
доверието на гражданите в тях. Голямата значимост на институционалната 
конвергенция на България с държавите-членки на еврозоната се обуславя 
от очакването, че подобряването на качеството на българските институции 
ще има, както социални, така и икономически ползи. 

Вярвам, че присъединяването на страната ни към най-развития 
икономически и паричен съюз в света и въвеждането, като официална 
парична единица, на втората глобална резервна валута, ще направи 
България по-подготвена, както за сегашните, така и за последващите кризи, 
с които тя може да се сблъска. Постигането на дългосрочна устойчивост 
ще бъде улеснено, ако страната ни е член на еврозоната. 

Задълбочаването на интеграционните процеси по линия на общия пазар, 
капиталовите и финансовите пазари и наличието на редица наднационални 
инструменти на политиките разширяват възможностите на правителствата 
да планират действията си и да адресират предизвикателствата  
на бъдещето. Всичко това води до предвидимост и повишаване на 
стабилността, което благоприятства бизнеса чрез стимулиране на 
инвестициите, а това, на свой ред, е от полза за гражданите, тъй като 
води до повишаване на заетостта и подобряване качеството на живот и 
благосъстоянието. 

2023 година ще бъде ключова за България по пътя 
към еврозоната

Росица Велкова  
Министър на финансите



Все пак, е важно да се подчертае, че трябва да бъдем внимателни 
по отношение на потенциалните предизвикателства от членството в 
еврозоната. Те са породени в най-голяма степен от “незавършеността” 
на Икономическия и паричен съюз, с оглед отсъствието на пълноценен 
фискален съюз. 

Трябва да се отбележи, че Икономическият и паричен съюз е непрекъснато 
еволюиращ и развиващ се “организъм“, като например, след глобалната 
финансова криза от 2008-2009г. рамката за фискално управление претърпя 
значителни промени, като се създадоха и механизми за адресиране на 
шокове, а в контекста пандемията от COVID-19 бе създаден инструментът 
NextGeneration EU. Философията при структуриране на този инструмент 
представлява повратна точка в развитието на европейското икономическо 
управление. В този смисъл той би могъл да осигури предпоставките за 
решителен скок в процеса на европейска интеграция, като изводите от 
работата му могат да бъдат основа за бъдещ дебат относно създаването 
на постоянен фискален капацитет, който да допринесе за процеса по 
завършване архитектурата на Икономическия и паричен съюз.

Тези предизвикателства могат да бъдат адресирани чрез запазване на 
постигнатата макроикономическа стабилност, която трябва да продължи да 
бъде защитавана чрез структурни реформи и строга фискална дисциплина. 
Макар въвеждането на еврото да е фактор, който ще създаде предпоставки 
за ускоряването на конвергенцията на България към развитите страни 
на ЕС, то не е “панацея” за справянето с всичките ѝ трудности и са 
необходими насочени политики, които да увеличават производителността 
и да подпомагат растежа, за да може България да извлече максимума от 
въвеждането на единната европейска валута.

Влизаме в новата 2023г. година с постигнат напредък по Плана за действие 
за изпълнение на последващите ангажименти след присъединяването на 
българския лев към Валутно-курсовия механизъм II. Работата продължава 
усилено за окончателното осъществяване на оставащите ангажименти в 
областта на небанковия сектор, някои аспекти от рамката на управление 
на публичните предприятия, рамката по несъстоятелността и борбата с 
изпирането на пари, като бяха подготвени и внесени в Народното събрание 
съответните законодателни промени.

Друг аспект, по който вложените усилия дадоха резултат, е изпълнението 
на номиналните критерии за членство в еврозоната. Предварителните 
оценки за дефицита на правителството за 2022г. на начислена основа 
се очаква да бъде в размер на около 2,9 % от БВП, което е в рамките на 
критериите на Пакта за стабилност и растеж и дава стабилна перспектива 
при оценката за конвергенция в доклада на ЕК и ЕЦБ. На този етап за нас 
сериозно предизвикателство е единствено постигането на критерия за 
инфлация, за противодействието на която правителството предприема 
мерки.
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Поредна година на стратегически предизвикателства

Поредицата от кризисни изпитания през последните 
години демонстрира високата адаптивност и устойчивост на 
банковия сектор в България. Това се вижда и при текущата 
неустойчива макроикономическа среда, доминирана  
от външни фактори с висока степен на риск и несигурност, 
на фона на нестабилна вътрешна политическа рамка. 
Показателите на банковия сектор за капиталова 
адекватност, ликвидност и рентабилност продължават да 
надвишават средните в Европейския съюз.

Началото на годината е време за фокус върху предстоящите задачи и 
стратегическите предизвикателства. За банковия сектор те в голяма степен 
са свързани с необходимостта от успешно финализиране на процеса на 
присъединяване на България към еврозоната. Този процес вече ангажира 
значителни усилия и ресурси, както на Българската народна банка, така и 
на банките.

Основен риск пред процеса на присъединяване в определения времеви 
хоризонт е развитието на политическата ситуация в страната. Успехът на 
процеса предполага активни политически консултации с нашите външни 
контрагенти и мащабна законодателна дейност вътре в страната в рамките 
на следващите няколко месеца. Продължаващата политическа криза 
поставя под въпрос, както политическите, така и законодателните действия 
в подкрепа на процеса на присъединяване. 

В подобна политическа среда напълно основателен е въпросът, какъв 
трябва да бъде подходът на БНБ и банковия сектор към процеса на 
присъединяване? Отговорът на този въпрос трябва да отчита две важни 
обстоятелства. Първо, независимо от политическата криза, парламентът 
прие в края на миналата година с близко до конституционно мнозинство 
решение, с което задължи правителството и БНБ да ускорят подготовката 
за присъединяване на страната към еврозоната с целева дата 1 януари 
2024г., и второ, БНБ и банковият сектор до голяма степен вече са част 
от еврозоната след ефективното присъединяване на страната към 
Европейския банков съюз на 1 октомври 2020г.

Следователно, БНБ и банковият сектор трябва да продължат активно със 
започналата вече техническа подготовка. С оглед на стратегическата 
предопределеност на процеса, резултатите от тази подготовка ще останат 
необходими, дори при възможно забавяне в темпа на процеса, в контекста 
на политическата ситуация през следващите няколко месеца.

От позицията на БНБ, подготовката за присъединяването към еврозоната 
няма да промени рамката или оперативното функциониране на 
банковия надзор. Това произтича от посоченото обстоятелство, че вече 
над две години България е пълноправен член на Единния надзорен  

Димитър Радев 
Управител на БНБ
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механизъм (ЕНМ) след присъединяването към Европейския банков съюз 
и установяването на тясно сътрудничество между БНБ и Европейската 
централна банка. Неразделна част от този процес беше и включването на 
българския лев във Валутния механизъм II през юли 2020г.

Същевременно, БНБ текущо изпълнява голям спектър от други задачи по 
въвеждане на еврото, произтичащи от компетентностите и отговорностите 
на централната банка. За тази цел сме осигурили необходимата организация 
и ресурси. Приетият от Управителния съвет на БНБ миналия месец бюджет 
на БНБ за 2023г. определя около 110 млн. лева разходи за дейности 
специално във връзка с подготовката за еврото и още около 53 млн. лева 
в инвестиционната програма на БНБ, свързани с тази подготовка.

БНБ е ръководна част от институционалния механизъм на процеса на 
въвеждане на еврото в България. Управителят на БНБ е съпредседател 
(заедно с министъра на финансите) на Координационния съвет за 
подготовка за членството в еврозоната. Също така, БНБ отговаря за 
три работни групи, обособени в рамките на Координационния съвет: 
“Пари (банкноти и монети)“, “Кредитни и други финансови институции” и 
“Платежни системи и доставчици на платежни услуги“. Всяка от тези групи 
съответства на ресорите на трите управления в БНБ и е ръководена от 
подуправител на БНБ.

Отговорностите на БНБ при така създадената организация покриват 
широки сфери. Сред работните ангажименти попадат изборът на дизайн 
на българските евромонети, изтеглянето на българския лев от обращение, 
адаптирането на софтуера на банкоматите за работа с евро, както и 
предоставянето на евро на банките.

Сред гореизброеното, например, една задача с висок времеви приоритет 
и значителен обществен интерес ще бъде изборът на национална страна 
на бъдещите български евромонети. С оглед на напредналия стадий 
на практическата подготовка, налице са аргументи (вкл. по примера на 
други присъединили се преди нас към еврозоната страни) българските 
евромонети да възпроизведат дизайна на настоящите ни разменни монети. 
Това ще улесни разпознаваемостта и прехода към новите монети в България 
и ще осигури приемственост в историята на българските парични знаци и 
утвърждаване на националната идентичност чрез познатите символи на 
българския лев – вече в мащабите на цялата еврозона и при глобалното 
разпространение на еврото.

По-нататък, настоящите задачи на БНБ също обхващат координацията 
на подготовката на поднадзорните на БНБ лица, както и адаптирането 
за работа с евро на платежните системи, системата за регистрация и 
сетълмент на ДЦК, и счетоводните системи, обслужващи работата на БНБ.

Дейностите на БНБ, произтичащи от Националния план за въвеждане на 
еврото, имат своите проекции в организационни и функционални въпроси 
вътре в БНБ. Те засягат адаптации или изграждане на нови системи и 
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процеси, необходими за практическото включване на централната ни 
банка в Евросистемата.

Ето защо, общият комплекс от дейности на БНБ по подготовката за 
еврозоната (както свързани с изпълнението на Националния план, така 
и с вътрешни за институцията процеси и проекти) са предмет на редовна 
отчетност в Управителния съвет на БНБ. Това затваря цялостния цикъл 
на работата в БНБ по подготовката за въвеждане на еврото – планиране, 
ресурсно обезпечаване, координация на проекти и процеси, и отчетност.

Освен БНБ, банките също играят важна роля в инфраструктурната 
подготовка и ефективното въвеждане на еврото. Те вече изпълняват 
интензивен график с многобройни практически проекти, свързани с 
присъединяването към еврозоната. Координацията между БНБ и банките 
е на добро ниво и формира оценката за цялостния напредък в процеса 
на подготовка за еврото. За целта в централната банка вече пристига 
периодична и конкретна отчетност от банките, включително по отношение 
на остойностяването на разходите за доработки на системите им.

Както за БНБ, ориентирите за предстоящите задачи и отговорности за 
банките са очертани в Националния план за въвеждане на еврото. Планът 
описва необходимостта от подготовка за дейности, като превалутиране на 
депозитите, кредитите, ценните книжа и другите финансови инструменти, 
както и на дяловите участия. Преди датата на въвеждане на еврото банките 
трябва да подготвят информационните си системи за двойно представяне 
в левове и евро по основни банкови документи и транзакции (салда по 
сметки, банкови преводи, тегления на банкомат, тарифи за таксите и 
комисиони, плащания по главници и лихви, лихви по депозитни сметки).

В деня на въвеждането на еврото ще се извърши автоматично 
преобразуване на банковите сметки от лев в евро. Всички средства в 
лева по текущи, депозитни, спестовни и други сметки в банките и другите 
доставчици на платежни услуги ще бъдат преобразувани безплатно в евро. 
Вследствие от автоматичното конвертиране от лев в евро ще има промени 
в номиналната стойност на обезпеченията, заложени или ипотекирани в 
полза на банките.

Банките ще имат важни отговорности и при обмяната на банкноти и монети - 
в месеците преди въвеждане на еврото и след това. Например, две седмици 
преди датата на въвеждане на еврото БНБ ще започне предварително да 
захранва банките с евробанкноти и евромонети с българска национална 
страна. В същия период банките ще започнат да снабдяват търговците 
и “Български пощи” ЕАД с евробанкноти и евромонети с българска 
национална страна (без такса) – т.нар. вторично предварително захранване.

След въвеждането на еврото, през първите 6 месеца банките (заедно с 
“Български пощи” ЕАД) задължително ще предоставят безплатна обмяна 
на банкноти и монети от лева в евро. След изтичането на първите 6 месеца 
до 1 година след въвеждането на еврото банките ще бъдат задължени 
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да продължат да обменят банкноти и монети от лева в евро, като вече 
ще могат да прилагат такса за тази услуга. След изтичане на 1 година от 
въвеждането на еврото услугата за обмяна на банкноти и монети от лева 
в евро, отново с възможност за прилагане на такса за тази услуга, ще се 
предоставя от банките по тяхна преценка. БНБ ще продължи да обменя 
банкноти и монети от лева в евро безплатно и безсрочно. 

В заключение, всичко гореописано не изчерпва областите, в които  
предстоят месеци на пределна мобилизация за банковия сектор, БНБ и 
другите институции, при това, в сложна политическа среда. Например, 
както беше посочено, ключово значение за успешно и навременно 
присъединяване към еврозоната има законодателната програма. 
Народното събрание вече успя да приеме важни актове, например,  
промени в Закона за БНБ, свързани с изпълнението на препоръки в 
предишни доклади на ЕЦБ за оценка на конвергенцията на България. 
Предстоят, обаче, още важни законодателни промени, например, свързани 
с правната интеграция на БНБ в Евросистемата и с необходимостта 
от приемане на Закон за въвеждане на еврото в България, уреждащ 
рамковите принципи, правила и процедури за въвеждането на еврото като 
официална валута у нас. 

Всичко това илюстрира сериозността и значимостта на предстоящите  
задачи и проекти. Напредъкът по тях и постигането на целта за 
присъединяване към еврозоната от 1 януари 2024г. ще продължават да 
зависят от развитието на политическата ситуация и мотивацията за общи 
и координирани усилия на всички ангажирани институции в България. 
Близките месеци могат да предефинират и дадат решаващ импулс за 
стратегическото развитие, не само на банковия сектор, но и на българската 
икономика, като цяло.
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Пътят към устойчиво бъдеще е през устойчивите 
финанси

Темата за устойчивото развитие чрез всичките си аспекти, 
обобщени в абревиатурата ESG – екологични, социални 
и управленски фактори, бързо превзе дневния ред на 
обществото. Форуми, професионални срещи и конференции 
и множество публикации в медиите поставят всекидневно 
силен акцент върху ролята на всеки един от нас в общата 
ни мисия – да се справим с предизвикателствата на 
климатичните промени, така че да оставим на следващите 
поколения планетата поне във вида, в която я познаваме 
ние. И това трябва да се случи чрез един справедлив 
преход. Това е още по-значимо условие за страна като 

нашата, в която пет от общо шест региона БВП на глава от населението 
е едва 75% от средното за Европейския съюз (Северозападен, Северен 
централен, Североизточен, Югоизточен и Южен централен). 

Всеки от нас има своя индивидуална роля в този процес. Но още по-значима 
е отговорността ни като сектор. Неслучайно още преди пет години, през 
2018г., Европейската комисия прие свой амбициозен план за действие 
за финансиране на устойчивия растеж, с който се цели преориентиране 
на капиталовите потоци към устойчиви инвестиции, насърчаване на 
дългосрочните инвестиции и управляване на финансовите рискове, 
произтичащи от изменението на климата, изчерпването на ресурсите, 
влошаването на околната среда и социалните проблеми. 

Във връзка с постигането на тези цели, в рамките на кратък период от време 
бяха разработени множество законодателни актове от ЕК, които предстои 
да бъдат приложени, включително и от банките, и очертават съществени 
предизвикателства пред дейността ни в краткосрочен план. Три от основните 
законодателни акта, чието прилагане в практиката представлява сериозно 
предизвикателство, са Регламента за оповестяванията /Sustainable Finance 
Disclosure Regulation – SFDR/, Регламента за таксономията /Taxonomy 
Regulation/, който всъщност представлява един изцяло нов регламент, 
както и съвсем скоро приетата Пътна карта за устойчиво развитие на 
Европейския банков орган. 

Основните предизвикателства, свързани с прилагането на тези 
законодателни актове, произтичат най-вече от консистентността и 
наличността на данните и готовността на засегнатите страни да прилагат 
изискванията на SFDR, а по отношение на Регламента за таксономията 
– предизвикателствата са свързани най-вече с прилагането на единна 
класификация и избягването на т.нар. Green washing (порочна практика на 
представяне на мерки или резултати като устойчиви, без в действителност 
да са такива) и разработването на стандарти и маркировки за зелени 
инвестиции, както на национално, така и на европейско ниво. Основно 
предизвикателство са сроковете, свързани с прилагането на регламентите, 
които изискват “бърза настройка” на дейностите на различните компании 
– финансови и нефинансови – в краткосрочен план.

До края на тази година ЕЦБ очаква банките да включат климатичните и 
екологичните рискове в своето управление, стратегия и управление на 
риска. С други думи, ЕЦБ определя срокове за банките постепенно да 
изпълнят всички надзорни очаквания най-късно до края на 2024г., както 
посочва Андреа Енрия, председател на Надзорния съвет на ЕЦБ. През 

Цветанка Минчева  
Заместник-председател на УС на АББ,  

Председател на УС и  
Главен изпълнителен директор 

на УниКредит Булбанк АД
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2023г. ЕЦБ също ще продължи своите проверки в банките за изпълнението 
на това условие .

За банките ЕSG е важна тема и това произтича, не само от създадените 
в рамките на последните години законодателни актове на европейско 
ниво. ЕSG е тема, която заляга в банковите политики и разбиранията на 
мениджмънта и намира реализация в инициативи, които стават устойчива 
част от политиките на банките през годините. Разбира се, законодателната 
рамка, създадена на европейско ниво, ще ускори прехода към устойчива 
икономика и банките ще се наложат като важен партньор, на който трайно 
ще може да се разчита.

За да бъдат банките важна система за финансиране на прехода на 
икономиката към устойчивост и зелени бизнес модели и за да участват 
мащабно и ефективно в този процес, от съществено значение e да 
синхронизираме своите кредитни и инвестиционни портфейли с 
националните цели и срокове за постигане на нетни нулеви емисии. За 
ефективното постигане на тази цел да бъдем стратегически партньор във 
финансирането на прехода към устойчивост и зелени бизнес модели, е 
от съществено значение определянето на национални междинни цели 
и приоритетни сектори. Като примери за насърчаване и подпомагане на 
сектора могат да бъдат посочени:
• Разработването на стратегически документи, като например, Стратегия 
за въглеродна неутралност (с конкретни срокове за декарбонизация на 
икономиката, насърчаване на зелени сектори, на работни места), както и 
на Стратегия за устойчиво и зелено финансиране. Могат да се изготвят и 
насоки и правила за избягване на Green washing;
• Разработване на планове за устойчиво партньорство с финансовия 
сектор, който да приведе целите си за въглеродна неутралност и адаптация 
към климатичните изменения, в съответствие с поставените такива на 
национално ниво;
• Изграждане и поддържане на публични регистри за енергийната 
ефективност на съществуващия и новоизграждания сграден фонд. 
• Разработване на програма за зелено финансиране, например, емисия 
на държавни зелени облигации или такива цели, свързани с устойчивото 
развитие в по-широк смисъл (интересен пример в това направление 
беше емисията на държавен дълг на Словения в началото на годината, 
привлякла огромен инвеститорски интерес); 
• Участие на финансови институции (например, ББР, Фонда на фондовете 
и други) във финансиране на зеления преход, като тези институции биха 
могли да мобилизират частния капитал за чист и устойчив растеж в големи 
мащаби;
• Активизиране участието на страната в международни инициативи и 
платформи. 
 
Пожеланието ни към всички нас е 2023 да е годината, в която, обединявайки 
силите си – лични, на институциите, които представляваме и на обществото 
ни, да свалим крака си от газта и да слезем от магистралата на климатичните 
промени. Нека бъдем отговорни към себе си и следващите поколения 
и използваме всички възможности, с които разполагаме, за да бъдем 
промяната, която искаме да видим.
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КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

   През м. ноември АББ излъчи представители за участие  
Междуведомствена работна група за подготовка на Закона за въвеждане 
на еврото към Министерство на финансите, за което уведоми БНБ и 
МФ. Представителите на АББ са г-жа Ирина Казанджиева, началник  
направление “Банкова политика и анализи” в АББ, г-жа Елеонора 
Христофорова, юрисконсулт на АББ и г-н Васил Димитров от  
Банка ДСК ЕАД, член на Временната работна група по въвеждане на 
еврото към УС на АББ. 

   През м. декември АББ и нейните членове се включиха в осмата 
поредна информационна кампания European Money Mule Action (EMMA), 
организирана от Европол и насочена срещу набирането на “финансови 
мулета”. Кампанията има за цел да популяризира сред потребителите на 
финансови услуги най-често срещаните начини, по които престъпниците 
се опитват да набират “финансови мулета”, както и какви опасности и 
рискове крие тази дейност за тях и какво да направят, за да се предпазят. 
Повече информация за кампанията, както и информационни материали, 
могат да бъдат открити тук.

   На 6 декември АББ отбеляза Деня на банкера с конференция, посветена 
на икономически и обществени условия, при които банките ще работят 
през следващата година, както и на новите тенденции в банкирането, които 
са в развитие на пазара на финансови услуги. Представители на банковата 
общност, финансовия сектор, изпълнителната и законодателна власт, 
академичните среди и медии присъстваха на събитието.  Конференцията 
беше открита от председателя на УС на АББ – г-жа Диана Митева и се 
проведе в два панела: “Новите реалности – макроикономически фактори 
и регулаторна среда” и “Поглед напред – банките и техните клиенти”. След 
конференцията се състоя традиционно провеждания от АББ празничен 
коктейл по случай Деня на банкера.
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