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Относно: проект на Постановление на Министерския съвет 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

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 Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет от 3 юли
2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за
членство в еврозоната.
С проекта на постановление се предлага да бъдат приети нормативни промени, в
резултат на които Координационният съвет, наричан накратко „Съветът“, ще може попълноценно и ефективно да изпълнява функциите си, свързани с осъществяване на
практическата подготовка на страната ни за присъединяване към еврозоната. Промените са
насочени към прецизиране и допълване на досегашните разпоредби, с цел осигуряване на
качествено управление и координация на подготвителния процес и на експертното изпълнение
на дейностите, необходими за успешното въвеждане на еврото.
С оглед на ключовата роля на Българската народна банка (БНБ) в процеса на
подготовка за членство в еврозоната, промените предвиждат управителят й да заеме поста на
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съпредседател на Координационния съвет, заедно с министъра на финансите, като последният
остава национален координатор на подготовката на страната ни за членство в еврозоната.
Предвидено е Съветът да се консултира с Консултативния съвет по финансова стабилност,
създаден съгласно глава десета от Закона за Комисията за финансов надзор, във връзка с
дейностите по подготовка за приемане на еврото, насочени към усъвършенстване и
повишаване на ефективността на надзора върху участниците на финансовите пазари.
Предложеният проект на акт предвижда също председателите на работните групи,
които експертно подпомагат Съвета, да станат негови членове, като така получат глас при
вземането на решения. Предложено е в срок до 30 юни 2021 г. да бъде разработен проект на
Национален план за въвеждане на еврото в Република България, с индикативна дата за
членство в еврозоната от 1 януари 2024. Предвидени са още и промени във функциите и
ръководството на работните групи, отговорни за координацията и осъществяването на
подготовката за еврозоната, най-вече в областта на банковия финансов сектор, като в рамките
на работна група „Пари, платежна инфраструктура“ се създават три подгрупи, ръководени от
тримата подуправители на БНБ. В ръководството и отговорностите на някои от другите
работни групи се правят промени с оглед осигуряване на по-голямо съответствие с настоящите
потребности при подготовката за еврочленство.
На проекта на постановление е изготвена частична предварителна оценка на
въздействието по чл. 35, ал. 1, т. 8 от УПМСНА, която е съгласувана по реда на чл. 30б от
същия.
Проектът е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на акт, настоящият
доклад, предварителната оценка на въздействието и становището по чл. 30б, ал. 3 от УПМСНА
са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за
обществени консултации на 4 март 2021 г. Срокът за представяне на становища и предложения
е 14 дни, заради големия обем от работа, който трябва да се извърши след приемането на
настоящото предложение от Министерския съвет, с оглед разработването на проекта на
Национален план за въвеждане на еврото в Република България в срок до 30 юни 2021 г. С
приемането на националния план ще започне същинската практическа подготовка на страната
ни за приемане на еврото, която подготовка според опита на последно присъединилите се към
еврозоната държави отнема приблизително три години. В този период се включва и
синхронизацията на работата по етапите от националната подготовка с процедурите и
сроковете на Европейските институции, разглеждащи степента на готовност за приемане на
еврото в страната. В този смисъл, с оглед реализиране на целта България да стане член на
еврозоната от 1 януари 2024 г., е необходимо подготовката й за еврозоната да започне
възможно най-скоро.
За изпълнението на проекта
разходи/трансфери/други плащания.
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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,

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
разгледа и приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение
и допълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет от 3 юли 2015 г. за създаване
на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната.

Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Постановление № 168 на Министерския съвет от 3 юли 2015 г. за създаване на
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната;
2. Съгласувателни писма и справка за отразяване на получените становища;
3. Финансова обосновка;
4. Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 168 на
Министерския съвет от 3 юли 2015 г. за създаване на Координационен съвет за
подготовка на Република България за членство в еврозоната;
5. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ на администрацията на
Министерския съвет от съгласуването на извършената частична предварителна оценка
на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет от 3 юли 2015 г. за
създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство
в еврозоната;
6. Съобщение до средствата за масово осведомяване.
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