
„Жан Моне“ Център за високи 
постижения в изследването на 

европеизацията на държавите от 
Югоизточна Европа 

 

Jean Monnet Center of Excellence for 
Teaching and Research on the 

Europeanization of the Countries of 
South-Eastern Europe 

 

 

  
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. 

 

ДОЦ. ДПН КАЛОЯН СИМЕОНОВ 

 

          18 септември 2018 г.  

         

  

 

 

ъведение   

 

В процеса на европейска интеграция 

досега България винаги е вървяла по повече 

или по-малко отъпкани пътеки.1  

В началото на 90-те години на ХХ век 

страната договори своето Европейско 

                                                                    
1 Изказаните мнения в анализа са лично на автора и не 
ангажират институциите, в които той работи.    

споразумение за асоцииране, стъпвайки до 

голяма степен на договореностите, които вече 

бяха постигнали в техните споразумения 

редица страни от Централна и Източна Европа. 

В рамките на преговорния процес за членство 

в ЕС по повечето от разделите, в т.ч. по такива 

теми като свободно движение на работници и 

свободно движение на капитали, България се 

споразумя с ЕС за преходни периоди и други 

ангажименти, които бяха сходни с тези, които 

страните от първата вълна на 
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присъединителни преговори вече бяха 

договорили.   

Това лято, обаче, България за първи път 

се озовава в позиция да прокарва пътеки в 

процеса на европейска интеграция, по които 

след това и други страни от Централна и 

Източна Европа ще следва да вървят. Това се 

дължи на обстоятелството, че ЕС променя 

правилата, по които се очаква държавите 

членки извън еврозоната да се ръководят по 

своя път за приемане на единната европейска 

валута и присъединяване към еврозоната.  

Причината за промяната в правилата, 

спрямо които се осъществиха последните 

разширявания на еврозоната, не е заради 

прилагането от ЕС на двойни стандарти или 

пренебрегване на принципа на 

равнопоставеност на всички държави членки 

на ЕС. 2  Основната причина е, че самата 

еврозона бе променена съществено през 

последните години. От това следва и че 

                                                                    
2  Еврозоната бе създадена на 1 януари 1999 г. от 
единайсет държави членки от тогавашния ЕС-15. 
Гърция се присъедини към еврозоната на 1 януари 2001 
г. Седем от държавите членки, които се присъединиха 
към ЕС от 2004 г. насам, вече също са членове на 
еврозоната, която сега наброява деветнайсет държави 
членки. Към еврозоната последователно се 
присъединиха Словения на 1 януари 2007 г., Малта и 
Кипър на 1 януари 2008 г., Словакия на 1 януари 2009 
г., Естония на 1 януари 2011 г., Латвия на 1 януари 2014 
г. и Литва на 1 януари 2015 г. При това положение, 
последните присъединявания на еврозоната съвпадат с 
началото на реализирането на мерките за задълбочаване 
на Икономическия и паричен съюз на ЕС и на 
еврозоната, в т.ч. влизането в сила на правилата за 
банковия съюз на ЕС.  

присъединяването към нея вече е свързано с 

изпълнението на някои нови критерии и 

изисквания, едно от които е необходимостта 

от участие в банковия съюз на ЕС.  

Съгласно правото на ЕС, участието в 

банковия съюз на ЕС е задължително за 

всички държави членки на еврозоната. За 

държавите членки на ЕС, които са извън 

еврозоната, то е само възможност (опция), от 

която тези страни могат да се възползват след 

като бъде установено тясно сътрудничество с 

Европейската централна банка. По този начин 

страните извън еврозоната не са задължени да 

бъдат част от банковия съюз.  

Поне така беше доскоро. Понастоящем е 

налице един качествено нов момент и той е 

свързан с поставянето на условие от 

институциите на ЕС страните извън 

еврозоната да станат част от банковия съюз 

най-късно към момента на тяхното 

присъединяване към Валутнокурсовия 

механизъм II (Exchange Rate Mechanism II – 

ERM II). Участието в ERM II от минимум две 

години с централен курс към еврото, където 

националната валута плава спрямо единната 

валута не повече от +/-15%, е един от 

задължителните маастрихтски критерии за 

конвергентност, които всяка държава членка 

следва да изпълни по пътя си за членство в 

еврозоната. ERM II е наричан неправилно и 

чакалня за еврозоната.  
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На практика новият момент е това, че 

всяка страна, която се стреми да стане част от 

еврозоната, ще трябва да се присъедини към 

банковия съюз на ЕС не към датата си на 

приемане на еврото, а към датата на 

присъединяване към ERM II. Тоест поне две 

години преди да приеме единната валута. Това 

не е установено в правната рамка на ЕС, а в 

едно изявление на Еврогрупата от 12 юли 

2018 г. Изявленията нямат правно обвързваща 

сила, но е ясно, че те представляват 

политически документ, който няма как да 

бъде заобиколен. Изявлението на Еврогрупата 

от 12 юли 2018 г. е във връзка с пътя на 

България към участие в ERM II.3  

Отначало българската страна не искаше 

да се ангажира с обвързване между участието 

в ERM II и банковия съюз на ЕС. 

Впоследствие, след интензивни разговори с 

представители на институциите на ЕС, 

подобно условие бе прието от България.   

Очаква се този прецедент да се прилага и 

за останалите страни от Централна и Източна 

Европа - Хърватия, Румъния, Полша, Чехия и 

Унгария, които предстои да поемат по пътя 

към еврото. За Швеция подобен път също би 

изглеждал логичен, стига страната да реши 

                                                                    
3 За пълния текст на изявлението, виж: Council of the 
European Union (2018), “Statement on Bulgaria’s path 
towards ERM II participation”, 453/18, Brussels, 12 July 
2018.  

скоро да се присъединява към еврозоната. 

Единствено Дания е по-особен случай, защото 

още от 1 януари 1999 г. тя е член на ERM II и 

то с тесни граници на колебание от +/-2.25% 

на датската крона спрямо еврото.  

По-долу ще очертаем какви са 

предимствата и недостатъците от подобно по-

ранно участие в банковия съюз, но преди това 

ще представим кратка хронология на 

последните развития за България и 

съдържанието на изявлението на Еврогрупата 

от 12 юли 2018 г.  

 

Пътната карта на България и 

изявлението на Еврогрупата от 12 юли 

2018г.  

Българското председателство на Съвета 

на ЕС през първата половин година на 2018 г. 

бе успешно проведено, а през времето на тези 

месеци българските политици изградиха 

редовни контакти с представителите на 

институциите на ЕС, в това число в 

икономическата, финансовата и паричната 

област. Всичко това, съчетано с 

макроикономическата стабилност в страната, 

позволи на дневен ред да бъде поставен 

въпросът за българската кандидатура за 

членство в еврозоната.  

На 29 юни 2018 г. министърът на 

финансите и управителят на Българска 
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народна банка изпратиха писмо за намерения, 

описващо мерките, които страната следва да 

изпълни, за да може да се подготви за 

членство в ERM II и банковия съюз. Това 

писмо и ангажиментите в него, предварително 

съгласувани с институциите на ЕС, на 

практика представляват пътната карта, по 

която България следва да премине, за да има 

шанс след около година да се присъедини към 

тези механизми. Ангажиментите са в шест 

отделни области, а именно:  

• мерки в областта на банковия надзор;  

• макропруденциална рамка в банковия 
сектор;  

• мерки в областта на небанковия 
надзор;  

• мерки в областта на 
неплатежоспособността;  

• правна рамка за борбата срещу прането 
на пари;  

• подобряване на управлението на 
предприятията с държавна собственост.  

 

Еврогрупата приветства поетите от 

българските институции ангажименти, като на 

практика одобри въпросната пътна карта, 

която в най-добрия случай би могла да бъде 

изпълнена до средата на 2019 г. Изявлението 

на Еврогрупата от 12 юли 2018 г. е прието в 

резултат от дискусиите между министрите на 

финансите на страните от еврозоната, ЕЦБ и 

представители на министерство на финансите 

и централната банка на Дания. 

Именно в изявлението на Еврогрупата се 

прави връзка между участието на България в 

ERM II и вземането на решение от ЕЦБ за 

установяване на тясно сътрудничество с 

националния надзорен орган. В него се 

пояснява също, че преминаването към тясно 

сътрудничество с ЕЦБ може да зависи от 

прилагането на определени мерки, които са 

идентифицирани при оценката на ЕЦБ за 

банките в страната. Тази оценка ще се направи 

в рамките на едногодишен период – между 

средата на 2018 г. и средата на 2019 г. В 

съответствие с правото на ЕС, от датата на 

влизане в сила на решението на ЕЦБ за тясно 

сътрудничество в Единния надзорен 

механизъм, България ще трябва да участва и в 

Единния механизъм за преструктуриране и да 

поеме ангажиментите, които са свързани с 

изграждането и функционирането на Единния 

фонд за преструктуриране.4  

                                                                    
4  В изявлението на Еврогрупата за България е 
направената референция към прилагане на реформите, 
които се наблюдават в Механизма за сътрудничество и 
проверка в областта на съдебната реформа и борбата 
срещу корупцията и организираната престъпност. В 
изявлението се посочва, че тази референция се прави 
във връзка със значението на тези реформи в 
светлината на постигането на стабилност и интегритет 
на финансовата система в страната. В допълнение, в 
съответствие с практиката, която е била прилагана и 
преди това, очаква се към датата на присъединяване 
към ERM II България да приеме и допълнителни 
ангажименти, чието изпълнение следва да доведе до 
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От гледна точка на настоящия анализ 

интерес представлява и краят на изявлението 

на Еврогрупата, в което изрично се посочва, 

че представеният по-горе подход, в т.ч. 

обвързването на присъединяването към ERM 

II и банковия съюз, се очаква да бъде 

приложен и за останалите страни, които ще се 

стремят да се присъединят към ERM II и 

еврозоната. В свой кратък анализ институтът 

Брюгел също изразява мнение, че 

ангажиментите, които е поела България и 

процедурата съгласно изявлението на 

Еврогрупата, най-вероятно ще се превърнат в 

прецедент и за други държави членки на ЕС 

извън еврозоната, които могат скоро да се 

опитат да се присъединят последователно към 

ERM II и еврозоната.5  

 

Предимства и недостатъци от по-

ранно участие в банковия съюз на ЕС 

Съществуват редица предимства и 

недостатъци от по-ранно участие на 

определена страна в банковия съюз, т.е преди 

приемане на еврото. Някои от тях са валидни в 

т.ч. и за участието в банковия съюз като член 

                                                                                                                 
високо ниво на устойчива икономическа 
конвергентност към момента на приемане на еврото. 
5 За вероятна държава членка на ЕС, която скоро може 
да тръгне по този път, се посочва Хърватия. За повече 
информация виж: Lehmann, A. (2018), “Criteria for entry 
into the ERM II and the banking union: the precedent from 
Bulgaria”, Bruegel, 29 August 2018.  

на еврозоната, но други са специфични 

именно за по-ранно участие. До момента 

единствено България от държавите извън 

еврозоната е подала молба за по-ранно 

участие в банковия съюз посредством 

механизма на тясно сътрудничество, като това 

стана в средата на 2018 г.6   

Участието в банков съюз има някои 

сериозни различия за страните в еврозоната и 

за тези, които са извън нея. Тези различия 

биха създали известен дисбаланс при 

едновременно участие в банковия съюз на 

страни от еврозоната и на държави членки на 

ЕС, които са извън нея. Сравнение между 

членство в банковия съюз на двете групи 

страни е представено и в таблицата по-долу.   

 

                                                                    
6 Банковият съюз на ЕС се състои от Единния надзорен 
механизъм, съгласно който ЕЦБ извършва пряк надзор 
над системно важните банки и отговаря за най-важните 
надзорни решения и на по-малките банки. Вторият 
елемент на банковия съюз е Единният механизъм за 
преструктуриране, съгласно който Единният съвет за 
преструктуриране работи тясно с националните органи 
за преструктуриране в случай на преструктуриране на 
банкова институция. Единният наръчник за банките, 
който е третият елемент от банковия съюз, съдържа 
всички правила за банковите институции, които се 
прилагат включително и за държавите членки на ЕС 
извън еврозоната, т.е. за целия негов вътрешен пазар. 
Последният елемент на банковия съюз – Европейската 
схема за гарантиране на влоговете в банките се 
изгражда в настоящия момент и все още предстои да 
бъде завършена. За повече информация по отношение 
на банковия съюз в ЕС, виж: Симеонов, К. (2015), 
„Създаване на банков съюз в ЕС“, Университетско 
издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2015, стр. 
1-620. 
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Най-голямата разлика е, че държавите 

членки на ЕС извън еврозоната не могат да 

участват в Управителния съвет на ЕЦБ дори и 

да се присъединят към банковия съюз. Това се 

дължи на обстоятелството, че съставът на 

Управителния съвет на ЕЦБ е регламентиран 

в първичното право на Съюза - в Договора за 

функциониране на ЕС. Там ясно е записано, 

че участие в него взимат единствено 

шестимата членове на Изпълнителния съвет и 

гуверньорите на централните банки на 

държавите от еврозоната.  

За да се преодолее този недостатък, с 

регламента за Единния надзорен механизъм е 

създаден нов орган – Надзорен съвет, в който 

могат да участват и държавите членки на ЕС 

извън еврозоната, които са се присъединили 

към банковия съюз. Но Надзорният съвет само 

подготвя и представя проектите на решения на 

Управителния съвет на ЕЦБ. Предполага се, 

че в повечето случаи Управителният съвет 

само ще препотвърждава вече изготвените 

решения от Надзорния съвет. И все пак, 

финалната дума е именно на Управителния 

съвет, където държавите извън еврозоната 

нямат право на глас.  

Затова в регламента за Единния надзорен 

механизъм са предвидени възможности за 

участваща в банковия съюз държава извън 

еврозоната, която не е съгласна с решение на 

Управителния съвет на ЕЦБ или поради други 

основателни причини, да напусне банковия 

съюз. Но и подобно напускане едва ли би 

имало добър репутационен ефект за тази 

страна. А също така ще е свързано и със 

сериозни предизвикателства пред 

националния банков надзор и доверието в 

банковата система.  

Регламентът за Единния надзорен 

механизъм дава правомощия на ЕЦБ временно 

да преустанови или да прекрати тясно 

сътрудничество с държава членка извън 

еврозоната, когато тя не отговоря на 

условията, предвидени в регламента или 

националният надзорен орган не изпълнява 

ангажиментите си съгласно този механизъм. 

Подобна възможност за временно 

преустановяване или прекратяване на 

участието в банковия съюз не е възможно за 

държавите членки на еврозоната.  

На практика прекратяване на тясно 

сътрудничество с ЕЦБ може да настъпи по 

инициативата и на двете страни - както по 

искане на участващата държава членка извън 

еврозоната, така и по искане на ЕЦБ. И в двата 

случая, когато държава членка е прекратила 

тясното си сътрудничество с ЕЦБ, тя не може 

да започне ново тясно сътрудничество преди 

изтичане на три години от датата на 

публикуване в Официален вестник на ЕС на 

решението на ЕЦБ за това прекратяване.   
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Друг недостатък на създадения правен 

механизъм на тясно сътрудничество е, че за 

разлика от държавите членки на еврозоната, 

където решенията на ЕЦБ имат пряка правна 

обвързваща сила, в държавите извън 

еврозоната, които участват в банковия съюз 

посредством механизма на тясно 

сътрудничество, решенията на ЕЦБ следва да 

се възпроизведат с актове на националния 

надзорен орган. По този начин, националният 

надзорен орган ще следва да носи отговорност 

за решения, които се взимат във Франкфурт. 

Това не е много по вкуса на националните 

власти на държавите членки извън еврозоната.  

Други недостатъци на участие в 

банковия съюз за страни извън еврозоната е, 

че те ще трябва да поемат отговорностите и 

необходимостта от отдаване на национален 

суверенитет в областта на банковия надзор, но 

в същото време няма да разполагат с достъп 

до ликвидна подкрепа от ЕЦБ за банките в 

страната, нито възможност за пряко 

финансиране на техните правителства от 

Европейския механизъм за стабилност. 

Европейският механизъм за стабилност е 

създаден с междуправителственото 

споразумение, което е подписано само от 

държавите членки на еврозоната, като то няма 

отношение към участието на държави членки 

на ЕС извън еврозоната.  

Участие в банковия съюз на държави 

членки извън еврозоната ще е свързано също 

така с присъединяване към Единния 

механизъм за преструктуриране и достъп до 

Единния фонд за преструктуриране. След като 

бъде създаден предпазен механизъм (common 

backstop) за Единния фонд за 

преструктуриране и след като бъде установена 

Европейска схема за гарантиране на влоговете 

в банките, при участие на държава извън 

еврозоната в банковия съюз, тя ще бъде част 

също от предпазния механизъм и единната 

схема.   

Именно тези различия водят много често 

до мнението, че държави членки на ЕС извън 

еврозоната не следва да избързват с участие в 

банковия съюз преди да са приели единна 

европейска валута. Основното твърдение е, че 

би имало асиметрично и нереципрочно 

третиране на страните, които са в еврозоната и 

тези, които са извън нея.  
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Таблица: Сравнение между държавите в и 
извън еврозоната относно участие в банковия 

съюз на ЕС7 
 

Характеристика 

Държави 
членки на 

ЕС от 
еврозоната 

Държави 
членки на 
ЕС извън 

еврозоната 

Участие в банковия 
съюз 

Задължи-
телно Опционно  

Участие в 
Надзорния съвет на 
ЕЦБ 

Да  Да 

Участие в 
Управителния съвет 
на ЕЦБ 

Да Не 

Необходимост от 
възпроизвеждане на 
актовете на ЕЦБ от 
местен надзорен 
орган 

Няма 
необходи-

мост 

Има 
необходи-

мост 

Възможност 
държавата членка да 
поиска да прекрати 
участието си в 
банковия съюз 

Не Да 

Възможност ЕЦБ да 
поиска временно 
преустановяване 
или прекратяване на 
участие в банковия 
съюз 

Не Да 

                                                                    
7  Източник: Belke, A., A. Dobrzańska, D. Gros and P. 
Smaga (2016), “(When) Should a Non-Euro Country Join 
the Banking Union?”, Ruhr Economic Papers # 613, 
Germany, March 2016 и няколко допълнения от автора.  

Участие в Единния 
съвет за 
преструктуриране 

Да Да 

Достъп до Единния 
фонд за 
преструктуриране 
(ЕФП)  

Да Да 

Достъп до бъдещия 
предпазен 
механизъм за ЕФП* 

Да Да 

Достъп до ликвидна 
подкрепа на ЕЦБ Да Не 

Достъп до 
средствата от 
Европейския 
механизъм за 
стабилност (ЕМС)  

Да Не 

Достъп до бъдещата 
Европейска схема за 
гарантиране на 
влоговете  

Да Да 

* Очаква се в еврозоната достъпът до бъдещия 
предпазен механизъм за ЕФП да става посредством 
кредитна линия от ЕМС, а за държави извън еврозоната 
чрез допълнителна индивидуална кредитна линия   

  

Заключение 

С изявлението на Еврогрупата от 12 юли 

2018 г. държавите членки на еврозоната, с 

подкрепата на ЕЦБ и Европейската комисия, 

наложиха ново условие на страните извън 

еврозоната, които се стремят да приемат 

еврото. А именно да се присъединят към 

банковия съюз на ЕС най-късно към датата на 
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членство в ERM II. Това условие бе 

договорено за първи път за България, не без 

известен натиск от страна на институциите на 

ЕС. Може да се поспори дали подобен натиск 

е правно допустим и институционално 

издържан, най-малкото защото се създава 

впечатлението, че той не поставя на равна 

основа държавите, които са създали зоната на 

единната европейска валута и тези, които сега 

се стремят да се присъединят към нея. Този 

спор е до голяма степен излишен, защото при 

създаването на еврозоната банков съюз все 

още не е съществувал. Затова трудно може да 

се твърди, че участието в него за 

присъединяващите се сега държави към 

еврозоната е ново условие, което не е било 

налагано при предишни присъединявания към 

еврото.  

Но докато няма правна рамка на ЕС, 

която да задължава държавите членки извън 

еврозоната да се присъединяват по-рано към 

банковия съюз, вече е налице политическа 

рамка за това. Тя стана факт с изявлението на 

Еврогрупата от 12 юли 2018 г. във връзка с 

пътя на България за присъединяване към ERM 

II. Въпреки, че изявленията на Еврогрупата 

нямат правно обвързваща сила, те имат силно 

политическо значение. Въпросното изявление, 

заедно с писмото за намеренията на страната, 

начертава и пътната карта на България за 

присъединяване към банковия съюз и ERM II.  

Едно по-бързо присъединяване към 

банковия съюз, преди членство в еврозоната, 

има своите безспорни положителни черти. 

Най-малкото подобно участие ще 

представлява гаранция за стабилността на 

банковата система на страната, защото тя ще 

бъде обект на строг мониторинг и оценка от 

ЕЦБ на качеството на нейните банкови 

активи, преди тя да даде съгласието си за 

тясно сътрудничество. Освен това, участие в 

банковия съюз би следвало да направи по-

лесно и самото последващо присъединяване 

към еврозоната. Не на последно място, 

подобно решение има отношение и към 

ускоряване на структурните реформи в 

страната и представлява демонстрация на 

нейното желание да стане част от промените, 

които днес се отнасят до установяването на 

финансов съюз в рамките на Икономическия и 

паричен съюз на ЕС.  

Много е трудно да се извлече директен и 

безспорен извод – дали участието в банковия 

съюз на ЕС преди присъединяването към 

еврозоната и въвеждането на еврото е 

свързано по-скоро с положителни или 

отрицателни ефекти за нейната икономика и 

финансов сектор. Най-малкото защото още не 

е прилаган механизъм на тясно 

сътрудничество с ЕЦБ от нито една държава 

членка на ЕС извън еврозоната. Именно 

затова и тук най-важна отново е 
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политическата воля, която би могла да очертае 

потенциала за по-ранно участие в банковия 

съюз. В ЕС през последните месеци е налице 

политическа воля за това както от държавите 

от еврозоната, които решиха да включат 

участието в банковия съюз като условие за 

присъединяване към ERM II, така и от 

България, която се съгласи с това условие.  

Именно затова, отчитайки и изявлението 

на Еврогрупата от 12 юли 2018 г., пътят на 

България към ERM II и еврозоната ще се 

превърне в прецедент за начина, по който 

държавите членки на ЕС извън еврозоната ще 

се присъединяват оттук нататък към нея.  

По този начин България за първи път 

прокарва своя пътека в процесите на 

европейска интеграция. Пътека, по която и 

други страни ще следва да вървят.  

Прокарването на нови пътеки е 

рискована задача, но и самото пътуване по 

пътя към членството в еврозоната си 

заслужава. Остава да се надяваме, че то ще 

бъде успешно. И, разбира се, да работим за 

този успех.  
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