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Abstract  

 

Each new European Union Member State shall become also part of the Euro Area. 

This does not happen immediately after EU accession. The new Member State shall 

be first part of the Single Market and perform the EU Common Policies for several 

years before trying to qualify for the adoption of the Euro.  

Bulgaria has joined the EU on 1 January 2007. Recently, in 2020, Bulgaria has 

performed the next important step for joining the euro – accession to the 

Exchange Rate Mechanism (ERM II) and the Banking Union. The current material 

describes the steps and the road of Bulgaria to the Euro Area.   
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Ако искаме еврото да обединява, а не да разединява 

нашия континент, то трябва да бъде нещо повече от 

валута на отделна група от държави.  

Жан-Клод Юнкер1 
 

 

1. Защо приемането на еврото не настъпва с датата на членство в 

Европейския съюз? 

Когато някоя държава се присъединява към Европейския съюз (ЕС) тя не 

става автоматично и член на еврозоната2. По същия начин, когато България се 

присъединява към ЕС на 1 януари 2007 г., тя не бе включена и в еврозоната.  

Защо е така?  

Причините за този факт са много, но най-важните от тях са:  

 Приемането на единна валута (каквато е еврото) от група държави е по-

висока степен на интеграция. Като такава тя не може да се осъществи от 

първия ден на членството в ЕС.  

 Необходимо е първо новата държава членка на ЕС да участва във 

вътрешния пазар на ЕС, с неговите четири свободи на стоки, хора, услуги 

и капитали, както и пълноценно да изпълнява общите политики на ЕС, 

като обща търговска политика, обща конкурентна политика, обща 

транспортна политика, обща енергийна политика и т.н. Едва след 

успешната интеграция в този единен пазар и общите политики, новата 

държава членка на ЕС се подготвя за по-висшата форма на интеграция, 

каквато е приемането на единната валута – еврото.  

 На самите държави основателки са им трябвали около четири 

десетилетия след установяването на Европейските общности през 1950-те, 

преди да успеят да достигнат до тази по-завършена степен на интеграция и 

да въведат единната валута, която се създава на 1 януари 1999 г. 

                                                             
1 Жан-Клод Юнкер е председател на Европейската комисия (2014-2019 г.). Преди това той 

е бил дълги години министър-председател на Люксембург. Като председател на 

Еврогрупата в периода 2005 – 2013 г., както и при изпълнението на останалите 

длъжности, той има силна роля за развитието на еврото като единна валута. 

2 Еврозоната е групата от държавите членки на Европейския съюз, приели еврото за своя 

официална валута - паричен съюз създаден през 1999 г. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/1999
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 За да може да стане член на еврозоната, държава членка на ЕС следва да 

изпълни и други допълнителни критерии и условия.  

 

2. Условия за приемане на еврото  

 

Критериите или условията за приемане в 

еврозоната са различни от тези, които се прилагат за 

присъединяване към ЕС. Те са известни като 

Маастрихтски критерии, защото са разписани в 

Договора от Маастрихт, влязъл в сила през 1993 г. С 

този договор се установява както Европейския съюз, така и правилата за 

изграждане на Икономически и паричен съюз, в основата на който е създаването 

на еврото като единна валута. Тези критерии са известни като критерии за 

сближаване. Те определят до каква степен икономиката и финансите на 

държавата кандидат за приемане на единната валута са се доближили до тези на 

еврозоната.    

Най-важните формални критерии (условията), които трябва да покрие 

държавата членка на ЕС за присъединяване към еврозоната, които и България 

следва да изпълни, са:  

 Ниска инфлация, близка до страните от ЕС с най-ниска инфлация; 

 Нисък лихвен процент;  

 Нисък бюджетен дефицит, т.е. държавата да не харчи значително 

повече, отколкото са нейните приходи; 

 Умерено равнище на държавния дълг;  

 Стабилност на валутния курс спрямо еврото - участие минимум две 

години във Валутния механизъм 2 (ВМ 2) без сериозни колебания на 

националната валута спрямо еврото.  

Редом с тези основни критерии има и други условия, на които държавата 

членка следва да отговаря, за да приеме единната европейска валута – еврото. 

Най-съществените от тях са:  
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- Страната да е въвела в своето законодателство всички правни 

разпоредби, които да позволяват присъединяването към еврозоната.  

- Наличието на независима национална централна банка, в т.ч. и от 

правителството, каквато за България е Българска народна банка (БНБ).  

- Страната да има стабилна икономика и финанси, които да се 

интегрират добре с икономиката и финансите на еврозоната.  

3. Основни стъпки за приемане на еврото от държава членка  

Към края на 2020 г. от 27 държави членки на ЕС, 19 са членове на 

еврозоната. Останалите 8 държави членки на Съюза още не са приели единната 

валута. Двете групи държави са посочени в таблица 1.  

Таблица 1: Държави членки на ЕС в и извън еврозоната 

Държави членки на ЕС в еврозоната (€) 
 Държави членки на ЕС 

извън еврозоната 

 

Германия 

 

Финландия 
 

 

България 

 
Франция 

 
Гърция  

 

 
Хърватия 

 
Италия 

 

Словения 
 

 

Румъния 

 
Нидерландия 

 
Малта  

 

 
Полша 

 
Белгия  

 
Кипър 

 

 
Чехия 

 
Люксембург 

 

Словакия 
 

 
Унгария 

 
Испания 

 

Естония 
 

 

Швеция 

 

Португалия 

 

Литва 
 

 
Дания 

 
Ирландия 

 

Латвия 
  

 

 

Австрия 
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България, както и останалите държави членки на ЕС, които още не са 

въвели еврото, следва да извървят пътя за покриване на всичките приети 

критерии и условия за да станат членове на еврозоната и да приемат еврото. На 

картата 19-те държави членки на еврозоната са оцветени в синьо.  

Държавите членки на ЕС извън 

еврозоната са:  

 България и Хърватия, които са 

част от Валутния механизъм 2 от 

2020 г. (в зелено);  

 Дания е със специална клауза да 

не приема еврото на този етап (в 

светло синьо) 

 Швеция, Полша, Чехия, Унгария и 

Румъния – други държави от ЕС 

извън еврозоната (в жълто) 
 

Най-важните стъпки от приключването на преговорите за членство в ЕС до 

присъединяването към еврозоната, са представени на графика 1. На нея се 

открояват най-ясно двете най-важи дати за приемане на еврото – датата на 

присъединяване към ЕС и датата на присъединяване към еврозоната.  

 

Графика 1: Стъпки от приключването на преговорите за членство в ЕС до 

членство в еврозоната 
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За да може една европейска държава да стане част от еврозоната, тя 

трябва първо да се присъедини към Европейския съюз.3 

Приключването на преговорите с всяка държава за членството ѝ в ЕС и 

отразяването на техните резултати в рамките на Договора за нейното 

присъединяване към ЕС, са първите по-важни стъпки по пътя към приемането на 

единната европейска валута.  

В подписания Договор за присъединяване към ЕС се съдържа изрична 

разпоредба, с която новоприсъединила се към ЕС държава (каквато е и България) 

поема ангажимент след членството си в ЕС в бъдеще да стане част и от 

еврозоната. Единствената по-важна особеност е, че няма срок за този 

ангажимент, т.е. това може да стане както няколко години след членството в ЕС, 

така също едно или повече десетилетия след присъединяването им към Съюза.  

След датата на членство в ЕС най-важната следваща стъпка по пътя към 

присъединяване към еврозоната е участието във Валутния механизъм 2.4 

Основната цел е да се постигне стабилност на националната валута спрямо 

еврото, която следва за период от минимум 2 години да участва в механизма. 

Измененията на курса не трябва да надвишават нейния централен курс към 

еврото с повече от +/-15%, за да може критерият за стабилност на валутния курс 

да бъде изпълнен.  

 

 

 

 

                                                             
3 В Европа има четири микродържави, които не са членове на ЕС, но имат взаимни 
споразумения с ЕС, на базата на които са приели еврото. Това са Андора, Сан Марино, 
Монако и Ватикана (отбелязани със зелени точки на картата по-горе). Други две 
европейски държави – Черна гора и Косово, също са въвели еврото, но това е 
едностранен акт (едностранна евроизация). Те все още не са членове не само на 
еврозоната, но и на ЕС (отбелязани са в тъмно синьо на горната карта).  

4 Валутният механизъм за подготовка за членство в еврозоната се нарича Валутен 
механизъм 2 (Еxchange rate mechanism 2 – ERM II). Това е така, защото преди неговото 

установяване, в рамките на предходната Европейска валутна система (съществувала 
между 1979 г. и 1998 г.), се е прилагал друг валутен механизъм, централна роля в който е 
имало т.нар. валутна кошница - екю.  
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4. България и Валутният механизъм 2 

България се присъедини към Валутния механизъм 2 на 

20 юли 2020 г. На същата дата към този механизъм се 

присъедини и Хърватия.5 Заедно с решението за 

присъединяването на България и Хърватия към Валутния 

механизъм 2, бе взето решение двете страни да се 

присъединят и към Банковия съюз на ЕС, с което 

Европейската централна банка вече осъществява надзор 

над търговските банки в тях.  

България участва във Валутния механизъм 2 с валутен борд и фиксираният 

курс на своята валута спрямо еврото. Курсът на българския лев спрямо еврото е 

фиксиран на 1 евро за 1.95583 български лева. Това е същият курс, с който 

германската марка се присъедини към еврозоната. В началото на валутния борд 

курсът бе фиксиран на 1 български лев за 1 германска марка.  

Участието на България във Валутния механизъм 2 е без колебания спрямо 

еврото, т.е. за нея не се прилага правилото от колебания от +/-15% спрямо 

централния курс на еврото, тъй като на практика колебанията са +/-0%. 

Валутният борд се прилага в България от 1 юли 1997 г. и страната възнамерява 

да го запази до датата на членство в еврозоната.  

Валутният механизъм 2 неправилно се нарича „чакалня за еврозоната“, 

като по-правилният термин е „фитнес зала за еврозоната“. В рамките на 

участието в този механизъм страната „не очаква“ да стане член на еврозоната, а 

следва да изпълни редица ангажименти, реформи и политики, за да се подготви 

по-добре за приемане на еврото.  

След участието минимум от 2 години във Валутния механизъм 2 без 

нарушаване на неговите правила и граници, както и ако страната е изпълнила 

всички останали критерии от Маастрихт (за инфлация, лихвен процент, бюджетен 

дефицит и държавен дълг), се взема съвместно решение относно нейната 

                                                             
5 Освен България и Хърватия, които се присъединяват във Валутния механизъм 2 през 
юли 2020 г., понастоящем единствено Дания е член на механизма и то от неговото 

създаване на 1 януари 1999 г. Освен тези три държави, членове на механизма са били 
всички държави членки на ЕС, които са се присъединили към еврозоната след нейното 
създаване, а именно Гърция, Словения, Малта, Кипър, Словакия, Естония, Литва и Латвия.  
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готовност да се присъедини към еврозоната. Самото приемане на еврото изисква 

поне няколко месеца допълнителна подготовка след вземането на положителното 

решение за изпълнението на критериите.  

Последните месеци на подготовката за приемане на еврото са насочени към 

мерки за подготовка за изтегляне на националната валута и въвеждането на 

еврото в обращение; засилване на разяснителната кампания сред населението за 

единната валута; техническа подготовка на банкомати, машини за продажба на 

билети и напитки; двойно обявяване на цените на стоките и услугите в 

национална валута и евро, за да свикнат потребителите с новата валута и други.  

След като и последните стъпки за подготовка за приемане на еврото са 

изпълнени, страната става част от еврозоната. Обикновено присъединяването на 

нова държава членка към еврозоната става на 1 януари на съответната година. 

Това позволява по-лесното пренасочване и адаптиране на различните 

национални системи и по-гладко въвеждане в обращение на единната валута.  

 

5. Кога най-рано България може да приеме еврото?  

 

Имайки предвид, че България се присъедини 

към Валутния механизъм 2 на 20 юли 2020 г., както 

и условието от минимум 2 години членство в него 

без нарушаването на неговите правила, 

хипотетично най-ранната възможна дата за 

приемане на еврото би могла да бъде началото на 2023 г. Но тази дата не е 

реалистична, тъй като няма да има време за оценка на изпълнението на 

критериите, тяхното оповестяване и последваща техническа подготовка за 

приемане на единната валута.  

Поради тази причина, най-ранната реалистична дата за въвеждане на 

еврото от България е 1 януари 2024 г. Но на този етап няма никаква гаранция 

дали присъединяването към еврозоната за страната ще се осъществи на тази или 

по-късна дата. Това зависи от готовността на България да изпълни критериите и 

да приеме единната европейска валута.  
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Да се запомни: 

 Новоприсъединилите се към ЕС държави членки не стават автоматично и 

членове на еврозоната.  

  На практика те изминават поне няколко години след членството си в ЕС 

на подготовка, като е необходимо през това време да изпълнят и допълнителните 

условия (маастрихтските критерии за сближаване), преди да станат част от 

еврозоната. Същите правила се отнасят и за България.  

 България прилага валутен борд от 1 юли 1997 г. Една година и половина 

българският лев е фиксиран към германската марка, а след това от 1 януари 

1999г. към еврото. 

 Българското правителство и БНБ следва политика на запазване на 

валутния борд до датата на приемане на еврото.  

 На 20 юли 2020 г. България и Хърватия се присъединяват към Валутния 

механизъм 2 (Еxchange rate mechanism 2 – ERM II), което е важна стъпка по 

посока на присъединяване към еврозоната.  

 

 

Тест за проверка на знанията по темата „Пътят на България към 

еврозоната“ 

 

 


