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ПРОЕКТ!
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Нацuоналнаmа cmpame2uя uма за цел ga nog2omBu Penyблuka Бъл2арuя за nълноnраВноmо
членсmВо В EВponeuckuя съюз. Cmpame2uяma се осноВаВа Върху разбuранеmо, че
npucъeguняBaнemo на
Бъл2арuя
kъм ceмeucmBomo на
uнgycmpuaлнo paзBumume
eBponeucku geмokpaцuu е осноВен нацuонален uнmepec. Тя ще се npuлa2a В egнu
nромененu Въmрешнu u Външнu услоВuя , koumo oчepmaBam ноВu nepcnekmuBu за нашата
страна.

ВъВ Вътрешен план през

19972. бяха nocmaBeнu mpauнu осноВu на noлumuчeckama u

ukoнoмuчecka
сmабuлuзацuя
на
cmpaнama,
на
нормалното
фунkцuонuране
на
uнcmumyцuume
u ykpenBaнemo на 2paжgaнckomo общесmВо. В резулmаm на
npoBeжgaнume pagukaлнu ukoнoмuчecku реформu В услоВuяmа на Валутен борg се
nремuнаВа kъм noлumuka на ukoнoмuчecku растеж за моgернuзацuя на cmpaнama u
осu2уряВане на no-Bucok жuзнен cmaнgapm В нормална пазарна cpega u geucmByBaщ
npaBoB peg . С moBa се целu Бъл2арuя, kamo съВременна eBponeucka gържаВа, ga заеме
cBoemo gocmouнo място на Балkанumе, В EBpona u В cBema.
Решенuяmа на EВponeuckuя съВеm В Люkсембур2 om 13 gekeмBpu 19972. оформuха ноВаmа
Външна рамkа на npucъeguняBaнemo kъм EBponeuckuя съюз . ВkлючВанеmо на Бъл2арuя В
2pynama gържаВu , с koumo ще бъgе осъщесmВено разшuряВанеmо на EВponeuckuя съюз на
uзmok е nomBъpжgeнue на 6ucokama оценkа на Bogeщume gържаВu В EBpona за xoga на
npoцecume 6 cmpaнama, nom6ъpжgeнue на mехнuя ан2ажuменm u 2аранцuя за meзu
npoцecu.

Cmpame2uчeckama цел на Бъл2арuя - членсmВоmо В EВponeuckuя съюз се nолзВа с шupok
kонсенсус cpeg noлumuчeckume cuлu u общесmВоmо. За gнешна Бъл2арuя maзu цел няма
aлmepнamuBa .
Преgмеm на maзu cmpame2uя е очерmаВанеmо на осноВнumе наnраВленuя на geuнocmma

на cmpaнama В kpamkocpoчeн, среgносрочен u gълzосрочен план . Целта u е ga nocmaBu
uнme2paцuoннume усuлuя 6 paмkume на cmpouнa u nослеgо6аmелна noлumuka,
ga
onpegeлu npuopumemume u npuнцunume В omgeлнume обласmu u ga ugeнmuфuцupa
u uнcmpyмeнmu за nocmu2aнemo uм. Тя mpemupa също maka u

cъomBemнume заgачu

6ъnpocume
на
pecypcume
cmpame2uчeckume целu.

u

орzанuзацuяmа,

необхоguмu

за

nocmu2aнe

Cmpame2uяma за nрuсъеguняВане kъм ЕС се осъщесmВяВа 6ъВ BpeмeBume
onpegeлeнu om npomuчaщume npoцecu В Бъл2арuя u В EВponeuckuя съюз.

на

paмku,

За Бъл2арuя meзu paмku uз2лежgаm по слеgнuя начuн :

В kpamkocpoчнa nepcnekmuBa - през 19982. npaBumeлcmBomo ще nоложu Bcuчku усuлuя за
усkоря6ане на nog2om0Bkama нu за nрuсъеguняВане maka, че Бъл2арuя ga nocmu2нe
сьщесmВен нanpegъk 6 uзnълненuеmо на kpumepuume за членсmВо 6 ЕС, koumo ga nозВолu
EBponeuckama koмucuя ga uзгomBu nоложumелен npe2лeg за xoga u guнaмukama
nog2omo6kama нu за nрuсъguняВане. ТоВа е kлючоВа 2oguнa за nepcnekmuBume нu за
наВаkсВане на nponycнamume Възможносmu.

В среgносрочна nepcnekmu6a - 1999 - 2001 2. npaBumeлcmBomo ще се cmpeмu kъм
omkpuBaнe на npe20Bopu за членсmВо. Към kрая на moзu nepuog ще са налuце
peзyлmamume om осъщесmВяВанеmо на програмата на npaBumeлcmBomo на Oбeguнeнume
geмokpamuчнu cuлu България 2001. В moзu nepuog ще бъgе Възможно u реално ga се
nocmu2нam u kaчecmBeнu променu В xapakmepucmukume на бъл2арсkаmа реформа.
Паралелно с uзпълненuеmо на kpumepuume om Копенха2ен Бъл2арuя ще npecлegBa още
gBe cmpame2uчecku целu, неразрuВно сВързанu с членсmВоmо В ЕС:

•

nocmu2aнe на koн6ep2eнmнume
Иkономuчесkuя u Валутен съюз;

•

уmВържgаВане на Бъл2арuя kamo uнфpacmpykmypeн център В Ю2оuзmочна ЕВропа.

kpumepuu

om

Maacmpuxm

за

членсmВо

В

В gълzосрочна nepcnekmu6a - om 20012. go членсmВоmо cmpame2uчeckama заgача ще бъgе
успешното проВежgане u прukлючВане на npe20Bopume за nрuсъеguняВане kъм ЕС kamo
nълнопраВен член с npouзmuчaщume om moBa заgълженuя u npeuмyщecmBa u mехнuя
eфekm Върху npoцecume В Бъл2арuя .
За EВponeuckuя съюз осноВнumе opueнmupu са сВързанu с:

•

Влuзанеmо В сuла на ноВuя До20Вор за EВponeuckuя съюз, nognucaн В Амсmерgам през

19972.;
•

uз2ражgанеmо на Иkономuчесkuя u Валутен съюз u ВъВежgанеmо om 1 януарu 19992. на

eBpomo kamo обща Валута;
•

реформа на общата ceлckocmonaнcka noлumuka u на cmpykmypнama noлumuka;

•

gо20Варянеmо на ноВаmа cucmeмa за фuнансuране на бюgжеmа на Общносmmа
(nakemъm „Санmер -1 ") през 1998-19992., ВkлючВаща ноВа cucmeмa за фuнансuране на
Общата ceлckocmonaнcka noлumuka на Съюза u на cmpykmypнume фонgоВе. Тазu
фuнансоВа рамkа ще onpegeлu u cpegcmBama за nog2om0Bka u прuсъеguняВане kъм ЕС
на eguнagecemme cmpaнu-kaнgugamu за членсmВо В Съюза;

•

проВежgанеmо на ноВа мeжgynpaBumeлcmBeнa kонференцuя, koяmo ga заВършu
реформата на uнcmumyцuume на Съюза u ga 2u nog2omBu за фунkцuонuране В
услоВuяmа на разшuрен съюз.

Неразgелна часm om cmpame2uяma ще бъgаm Програмата за неuноmо nрuла2ане, kakmo u
npo2paмume за paзBumuemo на cekmopнume ompacлu. Те ще съgържаm мepku за uзnълненuе
на npenopъkume, nосоченu В cmaнoBuщemo на EBponeuckama koмucuя по kaнgugamypama
на Бъл2арuя за членсmВо В ЕС, за осъщесmВяВане на Нацuоналнаmа програма за
Възnрuемане на gocmuжeнuяma на npaBomo на ЕС u npuopumemume, очерmанu В
ПарmньорсmВо за nрuсъеguняВане.
ОсноВнаmа npegnocma6ka за uзпълненuе на maзu cmpame2uя е послеgоВаmелноmо
осъщесmВяВане на програмата на npaBumeлcmBomo на Oбeguнeнume geмokpamuчнu cuлu
България

2001.

Cmpykmypнo cmpame2uяma е разgелена по ВремеВu nepcnekmuBu. Сьgържаmелно,
npoцecume, onucaнu В нея, се осноВаВаm на kpumepuume за членсmВо , формулuранu от
EBponeuckuя съВеm В Копенхаген през 1993 2., а uменно :

•

сmабuлносm на uнcmumyцuume, koumo 2apaнmupam geмokpaцuяma, ВърхоВенсmВоmо
на заkона, съблюgаВанеmо на npaBama на чоВеkа u зaщumama на малцuнсmВаmа;

•

налuчuе на фунkцuонuраща пазарна ukoнoмuka u
сВобоgнuя kонkуренmен нamuck В paмkume на Съюза;

•

способност ga се поемат заgълженuяmа, npouзmuчaщu от членсmВоmо, Вkлючumелно
прuемане на целumе на noлumuчeckuя, ukoнoмuчecku u Валутен съюз.

По meзu

способност

за

усmояВане

на

kpumepuu ще се uзВършВа u оценkаmа на EBponeuckama koмucuя за 2om0Bнocmma

нu за прuсъеguняВане.

2

Прuла2анеmо на maka очерmанаmа cmpame2uя ще бъgе oбekm на pego6нu npe2лegu u ще
бъgе разглежgано неnреkъснаmо В paмkume на уmВърgенuя механuзъм за koopguнaцuя на
geuнocmma на npaBumeлcmBomo по Bъnpocume на eBponeuckama uнmеграцuя u за
nogгomoBkama на Българuя за членсmВо В ЕС.
Cmpame2uяma е неразрuВно сВързана с yчacmuemo на Българuя В ycmaнoBeнume формu на
cъmpygнuчecmBo u nogгomoBkama на cmpaнama за nрuсъеguняВане kъм НА ТО, ЗЕС u
Ор2анuзацuяmа за ukoнoмuчecko cъmpygнuчecmBo u paзBumue. Тезu npoцecu са не само
npяko сВързанu, но u са ВзаuмноусuлВащu сВояmа eфekmuBнocm om 2леgна moчka на
nocmuгaнe на целumе, koumo cmpaнama cu е nocmaBuлa.
Cmpameгuяma за nрuсъеguняВане на Българuя kъм ЕС е сВързана u с yчacmuemo на нашата
страна В CBemoBнama mъргоВсkа органuзацuя , СъВеmа на ЕВроnа, органuзацuumе om
cucmeмama на ООН u на ОССЕ. В geuнocmma cu В meзu органuзацuu Българuя ще слеgВа
строго ан2ажuменmumе, koumo е поела kamo асоцuuрана kъм EВponeuckuя съюз страна.

ОсъщесmВяВанеmо на cmpameгuяma ще бъgе gело на цялото npaBumeлcmBo на Bcuчku
българсku uнcmumyцuu u на цялото общесmВо . Прu осъщесmВяВанеmо на cmpame2uяma
Важна роля ще uграяm Hapogнomo събранuе u Презugенmъm на penyблukama.
ПpaBumeлcmBomo
ще
се
cmpeмu
kъм
Възможно
наu-голяма
прозрачност
на
uнmе2рацuоннuя процес чрез осВеgомяВанеmо на общесmВеноmо мненuе за не20Вuя xog u
чрез noggъpжaнemo на akmuBeн guaлo2 с нenpaBumeлcmBeнu органuзацuu u geлoBume

cpegu .
ПogгomoBkama за членсmВо В ЕС е процес, koumo uма npegu Bcuчko Вътрешно uзмеренuе
u Влuяе Върху Bcuчku acnekmu на paзBumuemo на cmpaнama u общесmВоmо. За успешното
uзnълненuе на cmpameгuяma Българuя разчumа на заяВенuя mBъpg ан2ажuменm на
EВponeuckuя съюз u негоВumе сmранu-членku kъм процеса на разшuряВане. Българuя ще
cъmpygнuчu akmuBнo с gpyгume acoцuupaнu cmpaнu om Централна u Източна ЕВроnа u
ще
uзучаВа
mехнuя
onum om nogгomoBkama u Bogeнemo на npeгoBopu по
npucъeguняBaнemo.
ПogгomoBkama на Българuя за nрuсъеguняВане kъм EВponeuckuя съюз е общо ycuлue на
Bcuчku българu , koumo mрябВа ga са 2om0Bu ga посрещнат npeguзBukameлcmBama на
бъgещоmо nрuсъеguняВане.

1. Kpamkocpoчнu npuopumemu - 1998 2.
Осно6наmа цел на npa6umeлcm6omo 6 kpamkocpoчнa npecnekmu6a е усkоря6ане на
nog2omo6kama за членсm6о с 02леg nocmu2aнe на nолшkumелна оценkа за xoga u
guнaмukama на nog2omo6kama за прuсьеguня6ане kьм ЕС.
Т озu nъpBu nреглеg ще бъgе uзВършен nog формата на gokлag на EВponeuckama koмucuя,
съгласно решенuяmа на EВponeuckuя cъBeni В Люkсембург. За Българuя moзu gokлag uма
решаващо значенuе u ще onpegeлu В голяма степен uнmeнзumema на guалога с ЕС през
слеgВащuя nepuog u шансоВеmе нu ga наВаkсаме uзocmaBaнemo . Преглеgъm ще бъgе
uзВършен на осноВаmа на kpamkocpoчнume npuopumemu, очерmанu В ПарmньорсmВо за
nрuсъеguняВане .

1.1.

Поgцелu по uзпълненuе на noлumuчeckume

kpumepuu за членсm6о
ПpaBumeлcmBomo uзхожgа om оценkаmа на EBponeuckama koмucuя, че „Бъл2арuя
е на nъm ga uзnълнu noлumuчeckume kpumepuu за членсmВо В ЕС" u решаВанеmо
на gолуuзброенumе koнkpemнu Bъnpocu ще yckopu nocmu2aнemo на очаkВанаmа
степен на зрялост на geмokpamuчнuя процес.

1.1.1.
Демоkрацuя u 6ърхо6енсm6о на заkона
1.1.1.1. Vkpen6aнe на geмokpamuчнume uнcmumyцuu чрез:
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•

eфekmuBнo nрuлагане на npuнцuna на разgеленuе на Bлacmume;

•

гаранmuране

на

cmaбuлнocmma,

нeзaBucuмocmma

на

uнcmumyцuume

u

осuгуряВане на eфekmuBнama uм работа ;

1.1.1.2.

•

уmВържgаВане на noлumukama за nocmuгaнe
:жuзнено Важнu за нацuяmа nроблемu;

на

нацuонално сыласuе

по

•

уmВържgаВане ролята на органumе на месmнаmа Власт u самоуnраВленuеmо
u съзgаВане на eфekmuBeн механuзъм за koopguнaцuя с ценmралнumе органu
на uзnълнumелнаmа Власт

Пocmuzaнe на същесm6ен нanpegъk 6 реформата на gържа6нumе uнcmumyцuu
чрез

nослеgо6аmелно

npuлazaнe

на

Пpa6umeлcm6eнama

cmpamezuя

за

uзzражgане на моgерна agмuнucmpamu6нa cucmeмa на Penyблuka Бълzарuя 6
cлegнume нacoku:

•

разрабоmВане

на

общ

органuзацuонен

моgел

на

agмuнucmpamuBнu

cmpykmypu В cucmeмama на uзnълнumелнаmа Власт;

1.1.1.З.

•

съзgаВане на cucmeмa за koopguнaцuя межgу органumе на gържаВнаmа Власт ;

•

уmВържgаВане u гаранmuране cmamyma на gържаВнumе служumелu;

•

усъВършенсmВуВане на механuзмumе u cmpykmypume за koopguнaцuя на
многосmранноmо u gВусmранно фuнансоВо u mexнuчecko cъgeucmBue по
лuнuя на межgунароgнumе uнcmumyцuu , goнopu u органuзацuu ;

•

npuBeжgaнe на npaBнama gokmpuнa В cъomBemcmBue с npuнцunume
разgеленuе на Bлacmume u geмokpamuчнuя mun общесmВенu оmношенuя;

за

•

nроВежgане на akmuBнa uнформацuонна noлumuka за
nрозрачносmmа на npoмeнume В gържаВнаmа ор2анuзацuя.

на

осuгуряВане

Засuлена борба с ор2анuзuранаmа npecmъnнocm u с kopynцuяma чрез:

•

uзгоmВяне
на
нацuоналнu
cmpameгuu
за
борба
с
ор2анuзuранаmа
npecmъnнocm
u kopynцuяma u
за
борба с
незаkоннuя
mpaфuk,
npouзBogcmBomo u mъp20Buяma с нapkomuчнu u ncuxomponнu ВещесmВа u
cypoBuнu за mяхноmо npouзBogcmBo, kakmo u на нацuонална програма за
борба с kopynцuяma;

•

nрuемане на съВременно зakoнogameлcmBo, съзgаВащо услоВuя за nресuчане
на kopynцuяma на Bcuчku нuВа;

•

nоgобряВане на межgуВеgомсmВенаmа koopguнaцuя u cъmpygнuчecmBomo с
цел съзgаВане на сnецuалнu зВена В paмkume на същесmВуВащumе нацuоналнu
cmpykmypu u nоgобряВане на kanaцumema за nроВежgане на разслеgВанuя;

•

разрабоmВане на npaBuлa за noBegeнue на gържаВнаmа agмuнucmpaцuя u на
чacmнume
фuрмu
за
осъщесmВяВане
на
eфekmuBeн
kонmрол
наg
npuBamuзaцuoннuя процес u съзgаВанеmо на механuзъм за kонmрол на
agмuнucmpamuBнuя персонал, фuнансоВumе nосmъnленuя u coбcmBeнocmma
на noлumuцume

•

u Bucwume чuноВнuцu;

nослеgоВаmелно uзnълненuе

на npaBumeлcmBeнama програма за борба с

npecmъnнocmma;

•

уmВържgаВане на ролята на Нацuоналнаmа служба за борба с органuзuранаmа
npecmъnнocm;

1.1.1.4. Vkpen6aнe на geмokpamuчнuя kонmрол 6ърху geuнocmma на cneцuaлнume
службu u 6ъоръженumе cuлu чрез:
• ясното разгранuчаВане на nраВомощuяmа на разлuчнumе uнcmumyцuu u
разлuчнumе формu на 2paжgaнcku kонmрол наg Въоръженumе cuлu u
cneцuaлнume службu;

•
•

wupoko uзnолзВане на механuзмumе за парламентарен kонmрол;
uзnолзВане

Възможносmumе

на

КонсулmаmuВнuя

съВеm

за

нацuонална

сuгурносm npu Презugенmа на penyблukama;

4

1.1.1.5.

•

nрuлагане
на
koнmpoлнume
механuзмu
по
разузнаВаmелнu cpegcmBa, npegBugeнu В заkона;

оmношенuе

cneцuaлнume

•

разрабоmkа на нормаmuВнu akmoBe, урежgащu Bъnpocume на Военната
nолuцuя, Военното kонmраразузнаВане; Военното разузнаване; регулuране на
pega на uзmърnяВане на наkазанuяmа ВъВ ВоенноuзnраВumелнu места.

Из2раж:gане на nрофесuонална u koмnemeнmнa наu,uонална noлuu,eucka служба

no e6poneucku моgел чрез:

•

разрабоmkа на сnецuална програма за реформа на noлuцuяma;

•

разшuряВане u ykpenBaнe на agмuнucmpamuBнuя kanaцumem на МВР;

•

разрабоmkа на програма за nogбop, обученuе u pъkoBogcmBo на kagpume на
МВР;

•

нормаmuВно
оnреgеляне
на
фyнkцuume
u зagaчume на omgeлнume
cmpykmypнu зВена В cucmeмama на МВР, Вkлючumелно на Нацuонална служба
,,Полuцuя" ,

•

ykpenBaнe на гражgансkuя kонmрол Върху paбomama на noлuцuяma;

•

уmВържgаВане на нemъpnuмocm kьм npoяBume на злоупотреба
със
служебното nоложенuе om страна на служumелu на noлuцuяma u разрабоmkа
на kogekc на noBegeнue на nолuцая;

•

начало на uзгpa>kgaнemo на цялостна uнформацuонна cucmeмa на службumе
на МВР .

1.1 .1.6.

1.1.1.7.

1.1.2.

Гаранmuране нeзa6ucuмocmma на наu,uоналнumе елеkmроннu мeguu u egнakBo
mpemupaнe на gържаВнuя u часmнuя cekmop, cьomBemcmBaщo на eBponeuckama
npakmuka В maзu област чрез:

•

uзnолзВане на Възможносmumе на Нацuоналнuя сьВеm за

•

npuBeжgaнe на нацuоналноmо зakoнogameлcmBo за eлkmpoннume мeguu В
cьomBemcmBue с eBponeuckume нормu u cmaнgapmu.

paguo u mелеВuзuя ;

Про6еж:gане на реформа на съgебнаmа cucmeмa чрез:

•

uзгра>kgане
на
pegoBнomo
mрuuнсmанцuонно
cьgonpoзBogcmBo
В
наkазаmелнuя u гражgансkuя процес чрез отмяна на nреглеgа по pega на
наgзора u ВъВежgанеmо на kасацuоннаmа npoцegypa;

•

eфekmuBнo фунkцuонuране на ВърхоВнuя agмuнucmpamuBeн
kасацuонен сьg.

Пра6а

на

чо6еkа

u зачumане u заkрuла на лuu,ama,

u ВърхоВнuя

nрuнаgлеж:ащu

kъм

мaлu,uнcm6ama

1.1.2.1.

Сьзgа6ане

на

бла2оnрuяmна

cpega

за

фyнku,uoнupaнemo

на

нenpa6umeлcm6eнume op2aнuзau,uu чрез:

1.1.2.2.

•

уmВържgаВане на ролята на нenpaBumeлcmBeнume органuзацuu kamo
kopekmuB u партньор на gържаВнаmа u общuнсkа agмuнucmpaцuя чрез
ВkлючВанеmо uм ВъВ формuранеmо u осьщесmВяВанеmо на noлumuka ВъВ
Bcuчku сферu на общесmВенuя жuBom;

•

nреглеg
u nogгomoBka
на
сnецuална
уреgба
за
фунkцuонuранеmо на нenpaBumeлcmBeнume органuзацuu;

•

осьВременяВане на gанъчнuя режuм за gapeнuяma за нenpaBumeлcmBeнume
органuзацuu - сgруженuя u фонgацuu , за npuxogume om сВързана с ugeaлнume
целu спомагателна cmonaнcka geuнocm u несВързанаmа с ugeлaнume целu
cmonaнcka geuнocm;

•

cьgeucmBue за осuгуряВане на фuнансоВа nogkpena за mяхнаmа geuнocm om
сьщесmВуВащumе межgунароgнu u мeжgynpaBumeлcmBeнu nрограмu u gpyгu
uзmочнuцu, В m.ч. kakmo u по лuнuя на програмата ФАР.

сьзgаВанеmо

Осu2уря6ане на усло6uя за нормално осъщесm6я6ане на peлu2uoзнume

u

npa6a u

c6oбogu чрез:
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•

cmpukmнo

nрuлагане

разлuчнumе

на

geucmByBaщume

BepouзnoBegaнuя

u

заkонu

релuгuознu

2pynu

за

регuсmрацuя

на

omчumaнe

на

npu

същесmВуВащаmа общесmВена нacmpouka kъм нoBume релuгuознu gВшkенuя;

•

разрабоmkа на ноВо зakoнogameлcmBo

no Bъnpocume на релuгuяmа u pega за

регuсmрацuя на BepouзnoBegaнuяma u релuгuознumе 2pynu с akmuBнomo
yчacmue на съзgаgенаmа сnецuална koмucuя kъм Muнucmepckuя съВеm.

1.1.2.3.

Разрабоmkа

u nрuла2ане

на

мepku

за

зачumане

u заkрuла

на

лuцаmа,

nрuнаgлежащu kьм малцuнсm6а чрез:

•

разрабоmВане на npaBumeлcmBeнa програма за uнmeгpupaнemo на poмckomo
малцuнсmВо В общесmВоmо, omчumauku не20Ваmа kулmурна u emнuчecka
cneцuфuka;

•

ykpenBaнe ролята на Нацuоналнuя съВеm no emнuчeckume u gемографсku
Bъnpocu kamo форум за guaлo2 мe>kgy npaBumeлcmBeнume cmpykmypu u
npegcmaBumeлu на малцuнсmВенumе органuзацuu;

•

yчacmue В мe>kgyнapogнu формu
poмume u gpy2u emнuчecku 2pynu;

на cъmpygнuчecmBo no nроблемumе на

•

nog2om0Bka за pamuфuцupaнemo на PaмkoBama КонВенцuя за заkрuла npaBama
на нацuоналнumе малцuнсmВа .

1.1.2.4. Vkpen6aнe на нeзa6ucuмume uнcmumyцuu за защumа на npa6ama на чо6еkа
чрез:

•

1.1.2.5.

разшuряВане на guckycuяma по BъBe>kgaнemo на uнcmumyцuяma на
омбуgсмана с цел agмuнucmpupaнemo u гаранmuранеmо на зaщumama на
npaBama на чоВеkа;

Осu2уря6ане на 2аранцuu за защumа на npa6ama на gememo u нegonyckaнe на

guckpuмuнaцuя на осно6аmа на пола чрез:

1.1.2.6.

•

nрuемане заkон за заkрuла на gememo;

•

nоnулярuзuране на мe>kgyнapogнume cmaнgapmu u npakmuku, сВързанu със
заkрuла на npaBama на gememo;

•

усkоряВане на nog2om0Bkama за Възnрuеманеmо на uнcmpyмeнmume
СъВеmа на ЕВроnа u зakoнogameлcmBomo на ЕС no meзu Bъnpocu;

на

Пog2omo6ka за npucъeguня6aнemo на БъЛ2арuя kьм E6poneuckama соцuална

xapma.

1.2.

Поgцелu по uзnълненuе на ukoнoмuчeckume kpumepuu за членсm6о
Изnълненuеmо на ukoнoмuчeckume kpumepuu за членсmВо се осноВаВа на
mBъpguя анга>kuменm на npaBumeлcmBomo за промяна В nepcnekmuBume на
Българuя чрез npoBe>kgaнe на nослеgоВаmелна u успешна noлumuka на
ukoнoмuчecka mрансформацuя.

1.2.1.
1.2.1.1.

Из2ражgане на фунkцuонuраща пазарна ukoнoмuka
По-наmаmъшна цено6а лuбералuзацuя чрез:

•

npoBe>kgaнe на nослеgоВаmелна noлumuka
BзauмogeucmBue на naзapнume cuлu;

за

осuгуряВане

на

сВобоgно

•

ВъВе>kgане на nрозрачнu npaBuлa u регулаmорнu механuзмu;

•

nрогресuВно
npecmpykmypupaнe
на
пазара
за
огранuчаВане
нeoбxoguмocmma
от
noggъp>kaнe
на
kонmрол
Върху
ценumе
ecmecmBeнume моноnолu ;

•

огранuчаВане на намесата на gъp>kaBama
cьomBemcmBue с noemume анга>kuменmu

на
на

В регулuранеmо на ценumе, В
с мe>kgyнapogнume фuнансоВu

uнcmumyцuu.

1.2.1.2.

Посmu2ане на ycmouчu6a мakpoukoнoмuчecka сmабuлuзацuя чрез:

•

noggъp>kaнe на cmaбuлнocmma на нацuоналнаmа nарuчна eguнuцa на
осноВаmа на пълното nokpumue на монеmарнаmа база с Baлymнume резерВu;
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•

сmабuлuзuране на ценumе чрез nреоgоляВане на geucmBuemo на фakmopume,
оnреgелящu guнaмukama на ценumе В npegшecmBaщuя nepuog u nocmeneннo
усmаноВяВане на раВноВесuе межgу търсене u nреgлагане;

•

nрогресuВно npuBeжgaнe на kолебанuяmа на Въmрешнumе ценu В paмkume на
kолебанuяmа на межgунароgнumе uм ekBuBaлeнmu В услоВuяmа на фukcupaн
Валутен kypc u mъргоВсkа u ценоВа лuбералuзацuя, Воgеща go npoгpecuBнomo
uм uзраВняВане с ценumе на осноВнumе mъp20Bcku napmньopu на Българuя;

•

nоggържане на балансuран бюgжеm на осноВаmа на гаранmuрана сmабuлносm
на npuxogнama част, paзBumue на npo2paмu, pegyцupaщu u onmuмuзupaщu

•

успешно npecmpykmypupaнe на бюgжеmнаmа сфера чрез nроВежgане на
реформа В соцuалноmо осuгуряВане u onmuмuзupaнe на Взаuмооmношенuяmа
на бюgжеmа със cucmeмume
на зgраВеоnазВанеmо,
образоВанuеmо,
kyлmypama, соцuално-nенсuонноmо осu2уряВане, отбраната, cu2ypнocmma ;

•

koнcoлugupaнe на uзВънбюgжеmнumе фонgоВе u cмemku с оглеg nоВuша6ане
Възможносmmа за уnра6ленuе на napuчнume pecypcu;

•

сmабuлuзuране на Външнumе балансu на cmpaнama чрез разрабоmВане u
npegnpueмaнe на geucm6uя по насърчаване u разшuряВане на uзноса,
02ранuчаВане на geфuцuma В mъp206ckuя баланс u mekyщama cмemka go
размерu, незасmрашаВащu cmaбuлнocmma на nрачнuя съВеm , nocmu2aнe на
среgно срочнu go20Bopeнocmu с межgунароgнumе фuнансоВu uнcmumyцuu
относно Външното фuнансuране на страната om офuцuалнu uзmочнuцu ,
npegnpueмaнe на geucmBuя no ynpaBлeнuemo u pegykцuяma на Външнuя gълг
на осноВаmа на uзnолзВанеmо на gъл20Вu uнcmpyмeнmu В процеса на
npuBamuзaцuя, оnцuя на обратно omkynyBaнe на gъл2 .

нелuхВе нumе paзxogu, реgуцuране на gържаВнuя gъл2;

1.2.1.3. Vсkоря6ане на процеса на npecmpykmypupaнe на промuшленосmmа с цел
съзgа6ане на kонkуренmоспособнu cmpykmypu:

•

усkоряВане с 02леg nрukлючВане В среgно срочна nepcnekmuBa на процеса на
npu6amuзaцuя, kamo се gaBa npuopumem на cmpameгuчecku uн6ecmumopu,
koumo ga спомогнат за mехноло2uчно обноВленuе на nромuшленосmmа;

•

елuмuнuране на nъmuщama за наmруnВане на за2убu В gьржаВнuя

•

аналuз на Възможносmumе за nogkpena на npecmpykmypupaнemo
,,чyBcmBumeлнu ompacлu" (сmоманоgобuВа) npegu npucъeguняBaнemo;

•

намаляване на ocmpuя нegoonu2 на сВежu kanumaлu, чрез насърчаване u
защumа на чyжgume uнBecmuцuu;

•

paзBumue
на
uнфpacmpykmypume
eнep2emuka, оkолна cpega);

•

разрабоmВане
u nрuемане на Нацuонална програма no енергuuна
eфekmu6нocm u nроВежgане на noлumuka no енер2осnесmяВане u насърча6ане

(meлekoмyнukaцuu,

cekmop;
на

m paнcnopm,

uзnолз6анеmо на Възобно6яемu енергuuнu uзmочнuцu

1.2.1.4.

•

koopguнupaнe на noлumukama за ре2uонално paзBumue;

•

защumа на 6ъmрешнuя пазар u мecmнume npouзBogumeлu
uзноса В paмkume на noemume межgунароgнu ангажuменmu.

u насърчаване на

Послеgо6аmелно uзпьлненuе на npa6umeлcm6eнama про2рама за усkоря6ане на

npu6amuзaцuяma на gьржа6нumе npegnpuяmuя чрез:

•
•

nроgажба на akцuu u gялоВе от npegnpuяmuяma на бъл2арсku u чужgесmраннu
kynyBaчu;
nроgажба на akцuu u gялоВе от npegnpuяmuя на рабоmнuчесkо-менugжър cku

ekunu;
•

nроgажба
koнkypcu;

на обособенu

oбekmu

u малku npegnpuяmuя чрез mьр20Ве u

•

nроgажба на akцuu om npegnpuяmuя чрез фонgоВuя пазар;
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•

nроgажба на kонmролнu nakemu om akцuu на 2олемu cmpykmypoonpegeлящu
npegnpuяmuя на cmpame2uчecku uнBecmumopu с помощта на Bogeщu
чужgесmраннu koнcyлmaнmu

u nocpegнuцu;

•

nреgлагане на akцuu om npegnpuяmuя срещу npuBamuзaцuoннu боноВе ВъВ
Bmopama Вълна на масоВаmа npuBamuзaцuя;

•

часmuчна uлu пълна npuBamuзaцuя на 2олемumе uнфpacmpykmypu
npouзBogcmBeнu моноnолu слеg npecmpykmypupaнemo uм.

u

1.2.1.5. Сьзgа6ане на усло6uя за uз2раж:gане на на kонkуренmосnособен а2рарен cekmop
чрез:

•

ВъзсmаноВяВане на coбcmBeнocmma Върху 90% om nogлeжaщume за
ВъзсmаноВяВане земеgелсku земu u uзgаВане на ноmарuалнu akmoBe за 50 %
от ВъзсmаноВенаmа земя;

1.2.1.6.
(

1.2.1 .7.

•

съзgаВане на услоВuя за paзBumue на пазара на зeмegeлckume земu;

•
•

усkоряВане на npuBamuзaцuяma В а2рарнuя cekmop;
nроВежgане на uнВесmuцuонна noлumuka, насочена kъм uз2ражgане
mехонологuчнаmа u пазарна uнфpacmpykmypa В а2рарнuя cekmop.

на

Реформа на банkо6uя cekmop чрез:

•

nоggържане
нeзaBucuмocmma
на
cъomBemcmBue със Заkона за БНБ ;

•

nроgължаВане на процеса на npuBeжgaнe на банkоВоmо зakoнogameлcmBo В
cъomBemcmBue с uзuckBaнuяma на ЕС;

•

paзBumue u усъВършенсmВане на банkоВuя наgзор;

•

npecmpykmypupaнe u npuBamuзupaнe на gържаВнumе банku;

•

усъВършенсmВане на фuнансоВоmо уnраВленuе на бaнkume;

YkpenBaнe

на

нацuоналнаmа

централна

банkа

В

фuнансоВuя

cekmop u nро6еж:gане на gаньчна реформа на
осно6аmа на общumе npuнu,unu, формулuранu 6 България 2001 u cneu,uфuчнume
u,eлu на gаньчнаmа noлumuka за nocmu2aнe на:

•

фuсkална eфekmuBнocm; сmеnенуВане
разлuчнumе BugoBe gанъцu;

на

gанъчнumе

nосmъnленuя

•

съзgаВане на nogxogящ uнВесmuцuонен kлuмam за съжuВяВане на cmonaнckuя
жuBom чрез no-нamamъwнo paзBumue на gанъчнаmа реформа;

•

разnреgеленuе на gанъчнаmа тежест , осноВно Върху kocBeнume
cmeneн Върху npekume gанъцu ;

•

ykpenBaнe събuраемосmmа на gанъчнumе заgълженuя чрез
сnазВане на
фuнансоВаmа gucцunлuнa; noBuweнa наkазаmелна om20Bopнocm за gанъчнumе

om

u В nо-малkа

nресmъnлен uя;
11

•

11

aBmoмamuзupaнe geucmBuemo на gанъчнumе заkонu, koemo ще uзuckBa nо
малkа намеса на gанъчнаmа agмuнucmpaцuя за mekyщ kонmрол u намаляване
на бюроkрацuяmа;

•

ykpenBaнe на ор2анuзацuоннumе cmpykmypu на gанъчнаmа agмuнucmpaцuя
чрез ВъВежgане на роmацuонен npuнцun;

•

ВъВежgане на ВсеобхВаmна cucmeмa на uнформацuонно
осноВаmа на цялостен gанъчен uнформацuонен моgел.

1.2.1.8. Vkpen6aнe

на

uнcmumyu,uume

на

неза6uсuмuя

осuгуряВане

фuнансо6

kонmрол

на

за

осu2уря6ане защumа на фuнансо6umе uнmepecu на gьрж:а6аmа чрез:

•

усъВършенсmВане на нормаmuВнаmа база, сВързана с разрабоmВанеmо,
uзnълненuеmо
u kонmрола на gържаВнuя
бюgжеm;Възnрuемане
на
мemogoлo2uяma u nogxogume на ogumopckuя kонmрол, npuлa2aнu В
EBponeuckuя съюз;

•

разрабоmВане на cmaнgapmu за ogum на бюgжеmнumе
осноВаmа на межgунароgнumе cmaнgapmu;

npegnpuяmuя на

8

•

uз2ражgане на uнme2pupaнa uнформацuонна cucmeмa u на
uнформацuонна банkа;

сnецuалuзuрана

•

ykpenBaнe на BзauмogeucmBuemo на Смеmнаmа naлama на Бъл2арuя с
EВponeuckama сметна naлama, с ВърхоВнumе kонmролнu uнcmumyцuu на
cmpaнume - членku на EВponeuckuя съюз u на acoцuupaнume cmpaнu за
nоgобряВане на мemogukama на kонmролнаmа geuнocm; nocmu2aнe членсmВо

на Смеmнаmа naлama В ЕВРОСАЙ u ИНТОСАЙ;

•

nоgобряВане на BзauмogeucmBuemo с ocmaнaлume kонmролнu uнcmumyцuu В
cmpaнama u с op2aнume на npaBopaзgaBaнemo.

1.2.2.
Способност за спра6яне с koнkypeнmнuяm нamuck u пазарнumе cuлu
1.2.2.1. Разрабоm6ане u прuемане на среgносрочна cmpame2uя за ukoнoмuчecko
6ъзсmано6я6ане
u
растеж
на
осно6аmа
на
nocmaнo6kume
6
npa6umeлcm6eнama проzарама България 2001 u 6 cъom6emcm6ue с усло6uяmа за
членсm6о

1.2.2.2.

6

ЕС.

Пocmuzaнe на ukoнoмuчecku растеж 6 усло6uяmа на cmaбuлuзau,uя на u,eнume

•

съзgаВане на услоВuя за нормално фунkцuонuране на naзapume на cmoku u
услугu, nозВоляВащu на cmonaнckume cyбekmu ga Вземат реwенuя В
услоВuяmа на npegckaзyeмocm;

•

nроВежgане на фuсkална noлumuka, насочена kъм nоggържане на балансuран
бюgжеm u намаляВане на gържаВнuя gъл2;

•

npecmpykmypupaнe на реалнuя cekmop u на фuнансоВаmа cucmeмa ;

•

nроВежgане на mъp20Bcka noлumuka за nocmu2aнe
лuбералuзацuя на nазарнuя gocmъn за българсkuя uзнос ;

•

noBuwaBaнe cmeneнma на mъp20Bcka uнmеграцuя с ЕС ;

•

uзгражgане

на

моgерна

cucmeмa

за

соцuално

на

no-нamamъwнa

u зgраВно осuгуряВане u

соцuална защumа;

•

1.2.2.3.

1.2.2.4.

разрабоmВане
на
uнфpcmpykmypama.

нацuонална

cmpame2uя

за

моgернuзuране

на

Поgобря6ане на uн6ecmuu,uoннuя kлuмam u осuzуря6ане на npumok на npeku
чужgu uн6ecmuu,uu чрез:

•

ykpenBaнe
на
заkоноgаmелнаmа
рамkа
за
осu2уряВане
на
услоВuя ,
2apaнmupaщu npaBomo на усmаноВяВане, cBoбogama на gBuжeнue на cmoku,
услугu, kanumaлu u хора;

•

ugeнmuфuцupaнe на npeчkume npeg процеса на uнBecmupaнe u формулuране
на koнkpemнu nреgложенuя за nроменu В зakoнogameлcmBomo, с 02леg
съзgаВане на бла2оnрuяmна cpega за Вънwнu uнBecmuцuu;
·

•

nослеgоВаmелно
uнBecmuцuume;

•

nрuВлuчане на чужgu uнBecmuцuu за kонцесuоннu npoekmu с
ВъзВращаемосm на осноВаmа на uзмененuяmа на Заkона за koнцecuume;

•

насърчаване на чyжgume npeku uнBecmuцuu чрез реалuзuране на програма за
npegcmaBянe Възможносmumе за uнBecmupaнe В Бъл2арuя

nрuлагане

на

npuнцuna

за

нацuонално

mpemupaнe

на

бърза

Про6ежgане на noлumuka за съзgа6ане на бла2опрuяmна uнcmumyu,uoнaлнa,
u фuнансо6а cpega за paз6umue на мaлkume u
cpegнu npegnupяmuя u по6uша6ане на mяхнаmа kонkуренmноспособносm чрез:
нормаmu6на, agмuнucmpamu6нa

•

разрабоmВане на нацuонална cmpame2uя за nogkpena на мaлkume u cpegнu
npegnpuяmuя
u
kpamkocpoчнa
програма
за
осъщесmВяВане
на
нenocpegcmeBнume

u целu.

•

nроучВане
на
Възможносmumе за
ноВu
фuнансоВu
uнcmpyмeнmu
npoekmupaнe на схема за мukpokpegumupaнe u 2аранцuонна схема;

•

ugeнmuфuцupaнe на nоmенцuалнu uзmочнuцu на cpegcmBa за осu2уряВане
geuнocmma на А2енцuяmа за малku u cpegнu npegnpuяmuя u за разшuряВане на

u
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мрежата om месmнu cmpykmypu за nognoмa2aнe
npegnupяmuя u разрабоmВане на npoekmu.

1.3.

на мaлkume u cpegнu

Поgцелu по nрuемане заgълженuяmа на членсmВоmо В m.ч. nрugържане kьм
целumе на noлumuчeckuя, ukoнoмuчecku

u Валутен съюз

Посmеnенноmо nоемане на заgълженuяmа за членсmВоmо ще се базuра Върху
ан2ажuменmumе
no
EBponeuckomo
сnоразуменuе,
npuopumemume
В
ПарmньорсmВо за nрuсъеguняВане, nog2om0Bkama за yчacmue ВъВ Въmрешнuя
nазар u общumе noлumuku на Съюза.
Koнkpemuзupaнume целu В omgeлнume cekmopu на еguннuя Вътрешен nазар се
съgържаm В разработената om EBponeuckama koмucuя „Пътна kapma" за Всяkа
еgна асоцuuрана страна. ,,Пъmнаmа kapma" за Бъл2арuя очерmаВа koнkpemнume
geucmBuя u cpokoBe go 2002 2oguнa, 2pynupaнu В чemupu осноВнu наnраВленuя nрuемане на зakoнogameлcmBomo на еguннuя nазар nазар, nрuла2ане на npakmuka
npaBuлama на Въmрешнuя nазар, усъВършенсmВуВане на cъmpygнuчecmBomo на
agмuнucmpamuBнume cmpykmypu
u uнформацuя u guaлo2 с kpauнume
nompeбumeлu
на
npeguмcmBama
на
еguннuя
nазар
2paжgaнume
u
npegcmaBumeлume на бuзнеса.

1.3.1.

Изnълненuе

на

goгoBopeнocmume

по

EBponeuckomo

сnоразуменuе

за

асоцuuране

1.3.1.1.

Paз6umue

на

noлumuчeckuя

guалог

със

cmpaнume-члeнku

на

ЕС

слеg

учреgя6анеmо на EBponeuckama kонференцuя, u слеg cmapma на процеса на
разшuренuе на ЕС;

1.3.1.2.

По-наmаmъшно nоgобряВане на
ceлckocmonaнcku, npepaбomeнu

nазарнuя

gocmъn
ceлckocmonaнcku

за

бъл2арсkuя

cmoku,

puбu

uзнос

u

на
рuбнu

npogykmu;

1.3.1.3.

УсkоряВане лuбералuзацuяmа
бъл2арсkuя nазар;

на gocmъna

на

nромuшленu

cmoku om ЕС go

1.3.1.4. УсkоряВане npegocmaBянemo на нацuонален режuм npu kocBeнomo gанъчно
облагане на cmoku om ЕС, Внасянu В Бъл2арuя;

1.3.1.5.

Комnенсuране uзocmaBaнemo В nо-наmаmъшно nоgобряВане gocmъna go nазара
на ЕС чрез:

•

съзgаВане на npegnocmaBku за насрочване на npe20Bopu за сkлючВане на
EВponeucko сnоразуменuе за Взаuмно nрuзнаВане на cъomBemcmBuemo В
обласmmа на mexнuчeckume npeчku В mъp20Buяma;

•

съзgаВане на npegnocmaBku за nog2om0Bka на npe20Bopu за Сnоразуменuе за
Взаuмно усmаноВяВане на ekBuBaлeнmнocm В обласmmа на Bemepuнapнume u
фumocaнumapнu мepku.

1.3.1.6.

ПogгomoBka за aganmupaнe на ангажuменmumе по mьргоВuяmа с услугu В
cъomBemcmBue с nocmuгнamume go20Bopeнocmu В paмkume на VpyгBauckuя
kры на ГАТТ;

1.3.1.7.

ИзВършВане на nреглеg на npexogнume nepuogu по ЕСА с оглеg еВенmуално
uckaнe за уgължа6ане.

1.3.1.8.

По-наmаmъшно разшuряВане nрuлаганеmо на многосmраннаmа kумулацuя на
nреференцuалнuя npouзxog межgу ЕС, ЕАСТ u АСЦИЕ чрез nрuсъеguня6ане на
Българuя kъм ЦЕФТА u сkлючВане на gBycmpaннu сnоразуменuя за сВобоgна
mъргоВuя с Пpuбaлmuuckume penyблuku;

1.3.1.9.

По-наmаmъшнu cmъnku за улесняване на mъргоВuяmа чрез сблuжаВане на
мumнuчeckama cucmeмa с maзu на Общносmmа.

1.3.1.1 О. Прuемане на npaBuлa за nрuлагане на goгoBopeнocmume по gържаВнumе
nомощu В mъргоВuяmа Българuя

1.3.1.11.

-

ЕС.

Фuналuзuране на npoцegypama по nрuемане на ПраВuла за nрuлагане на
paзnopegбume В обласmmа на kонkуренцuяmа.
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1.3.2.

Пog2omo6ka

1.3.2.1.

npuopumemume 6 Парmньорсm6о за nрuсъguня6ане.
Поgобря6ане нu6omo на защumа на npa6ama

за

yчacmue

6ъ6

Въmрешнuя

пазар

6

cъom6emcm6ue

с

на

uнmелеkmуална

u

uнgycmpuaлнa собсm6еносm чрез:

•

разрабоmВане u nрuемане на нормаmuВнu gokyмeнmu за npuBeжgaнe на
същесmВуВащоmо нацuонално зakoнogameлcmBo В обласmmа на зakpuлama на
aBmopckomo npaBo В cъomBemcmBue с moBa на ЕС относно cpoka на заkрuла,
npaBama на uзnолзуВане, заемане u наемане на oбekmu на aBmopckomo npaBo
u cpogнume му npaBa, aBmopckomo npaBo npu cnъmнukoBomo разnръсkВане u
kабелно npenpegaBaнe , npaBomo на cъзgameлume на база gаннu;

•

разрабоmВане u nрuемане на зakoнogameлcmBo, осuгуряВащо защumа на
mъp20Bckume мapku, 2eo2paфckume наuменоВанuя, nромuшленuя guзauн u
monoлoгuume на uнmегралнu схемu;

•

разрабоmkа u уmВържgаВане на програма за geuнocmume u мepkume,
npegnpueмaнu om gържаВнumе uнcmumyцuu В обласmmа на aBmopckomo

npaBo;

1.3.2.2.

1.3.2.3.

•

съзgаВане на uнmегрuрана cucmeмa за uнформацuонно обслужВане ;

•

eфekmuBнo nрuлагане на cucmeмama за лuцензuране на npouзBogcmBomo на
CD u засuлВане на kонmрола Върху moBa npouзBogcmBo ;

•

nроВежgане на kамnанuя за общесmВено осВеgомяВане .

Преgпрuемане на мepku за сблuжа6ане с усло6uяmа на Въmрешнuя пазар 6
обласmmа на фuнансо6umе услу2u чрез:

•

nраВно регламенmuране на geuнocmma с ценнu kнuжа no оmношенuе на
kanumaлoBa agekBamнocm, uнBecmuцuoннu nocpegнuцu , cgeлku с ценнu
kнuжа, akцuu om масоВаmа npuBamuзaцuя;

•

усъВършенсmВуВане на peгucmъpнume фунkцuu на Ценmралнuя genoзumap u
ВьВежgане на eфekmuBнa cucmeмa за kлuрuнг u сеmълменm no cgeлkume с
ценнu kнuжа .

•

усъВършенсmВуВане
засmрахоВанеmо.

на

нормаmuВнаmа

уреgба

В

обласmmа

на

Пog2omo6ka за лuбералuзацuя на g6U)k:eнuemo на kanumaлu u уеgнаk6я6ане на
npa6uлama 6 maзu обласm с meзu на E6poneuckuя съюз чрез:

•

аналuз на kanumaлoBama cмemka на cmpaнama u cmъnkume за лuбералuзацuя В
услоВuяmа на Валутен съВеm;

•

осuгуряВане на сВобоgно gBuжeнue на kanumaлu, сВьрзанu с gupekmнume
uнBecmuцuu u лukBugupaнemo u penampuaцuяma на meзu uнBecmuцuu uлu
Всяkа печалба npouзmuчaщa om mях .

•

усъВьршенсmВуВане на зaщumama на чужgесmраннumе uнBecmuцuu;

•

разрабоmВане на npoekm за Валутен заkон, осuгуряВащ лuбералuзацuя на
gBuжeнuemo на kanumaлu;

•

оценkа на Вьзможносmumе u npegnpueмaнe на cmьnku за разшuряВане
koнBepmupyeмocmma на леВа u nрuемане ycлoBuemo на чл. VIII om YcmaBa на
МВФ.

1.3.2.4.

1.3.2.5.

Ин6енmарuзацuя u наблюgенuе на gържа6нumе nомощu чрез:

•

uзрабоmВане u nрuемане на nрозрачнu npaBuлa за gържаВнumе nомощu,
съВмесmuмu с npaBuлama на kонkуренцuяmа, nрuлаганu om ЕС;

•

аkmуалuзацuя на onuca на gържаВнumе nомощu;

•

uзгражgане на uнформацuонна
gържаВнumе nомощu .

cucmeмa

за

наблюgенuе

u kонmрол на

Осu2уря6ане на усло6uя за с6обоgна kонkуренцuя чрез:.
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1.3.2.6.

•

nрuемане на зakoнogameлcmBo, cьomBemcmByBaщo на npaBomo на ЕС за
защumа на kонkуренцuяmа;

•

eфkmuBeн kонmрол В областта на
cmonaнcka geuнocm;

•

уmВьржgаВане ролята на Koмucuяma за защumа на kонkуренцuяmа за
npegomBpamяBaнe на нарушенuяmа на npaBuлama за kонkуренцuя с оглеg
разшuряВане
на соВобоgнаmа
uнuцuamuBa
u paBнonocmaBeнocm на
cmonaнckume cyбekmu;

•

eфekmuBнo
фунkцuонuране
на agмuнucmpamuBнume
u cmonaнckume
cmpykmypu по nрuлаганеmо на нoBonpuemomo зakoнogameлcmBo.

kapmeлupaнemo u kонценmрацuя

на

Реформа на мumнuцume за uзzражgане на мumнuчecka служба, zapaнmupaщa
бьgещо поемане на omzo6opнocmma за защumа u kонmрол на Вьншнаmа
zранuца на разшuренuя ЕС 6 cлegнume нacoku:

•

органuзuране на мumuчeckama geuнocm В cьomBemcmBue с ноВuя заkон за
мumнuцume;

•

nрuемане на ПраВuлнukа за nрuложенuе на Заkона за мumнuцume,
cьomBemcmBaщ на ПраВuлнukа за nрuлагане на Mumнuчeckuя kogekc на
Общността u на gpyгu регламенmu сВьрзанu със Заkона за мumнuцume;

•

разрабоmВане на
зakoнogameлcmBo;

•

nog2om0Bka на cmpameгuчecku план за ykpenBaнe на agмuнucmpamuBнuя

•

nog2om0Bka на kagpume за nрuлагане на нoBume npoцegypu,

•

koopguнaцuя u BзauмogeucmBue межgу omgeлнume cmpykmypнu зВена;

•

обезnечаВане на цялосmнuя kонmрол чрез cьmpygнuчecmBo с gpyгume зВена на
agмuнucmpaцuяma, om20Bopнu за осьщесmВяВане на kонmролнаmа geuнocm
по сьбuране на npuxogume.

uнcmpykцuu

за

eфekmuBнomo

nрuлагане

на

ноВоmо

kanaцumem;

1.3.2.7.

1.3.2.8.

Vkpen6aнe на 6еmерuнарнuя u фumocaнumapнuя kонmрол:

•

ВьВежgане на eBponeuckume cmaнgapmu за Веmерuнарен u фumocaнumapeн
kонmрол;

•

uзрабоmВане на kонцеnцuя за onmuмuзupaнe cmpykmypume за Веmерuнарен,
фumocaнumapeн u гранuчен kонmрол на зeмegeлckume npogykmu, осuгуряВане
необхоguмаmа kBaлuфukaцuя на персонала;

Texнuчecku npeчku за mьpzo6uяma:

•

премахване на сьщесmВуВащumе npeчku В mьp20Buяma на осноВаmа на
npuнцunume на eBponeuckama cmaнgapmuзaцuя, ВьВежgане на gоброВолен
статут на cmaнgapmume

u nocmuгaнe на сьВмесmuмосm на npuнцunume u
npakmukume на cmaнgapmuзaцuя В Бьлгарuя В cьomBemcmBue с Kogekca за
gобра npakmuka В cmaнgapmuзaцuяma u Сnоразуменuеmо за mexнuчeckume
npeчku В mьp20Buяma на СТО;

•

осuгуряВане на фунkцuu u cmpykmypu В меmрологuяmа, cьomBemcmByBaщu
на eBponeuckume npuнцunu u npakmuka чрез nрuемане на ноВ заkон за
uзмерВанuяmа;

•

начало на cmpykmypнa реформа u nрuемане на план за geucmBue за ykpenBaнe
на uнcmumyцuume чрез сьзgаВанеmо на незаВuсuм Бьлгарсku uнcmumym по
cmaнgapmume, орган за akpegumaцuя, cucmeмa за cepmuфukaцuя, незаВuсuма
cucmeмa за меmрологuя

1.3.2.9.

u cucmeмa за пазарно наблюgенuе.

Дьржа6нu nopьчku

•

•

гаранmuране eфekmuBнocmma на общесmВенumе paзxogu чрез
осuгуряВане
на Вьзм0>kносmu за раВен gocmьn go npoцegypume npu mьp20Beme за
gьржаВнu nopьчku за Bcuчku ukoнoмuчecku cyбekmu.

npegcmaBянe на бьлгарсkа оферта по gьржаВнumе nopьчku В paмkume на
сто.
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•

разрабоmВане на nakem om заkоноВu akmoBe за gържаВнumе nopъчku на
нацuонално u местно нuВо, В областта на meлekoмyнukaцuume u no
оmношенuе на kонmрола u наблюgенuеmо;

1.3.2.1 О. По6uша6ане на нuBomo на защumа на nompeбumeлume чрез:
•

урежgане на общumе u сnецuалнu uзuckBaнuя npu защumа на nompeбumeлume
В paмkume на Заkон за защumа на nompeбumeлume u за npaBuлama В
mъp20Buяma;

•

осuгуряВане на защumа срещу заблужgаВаща u непочтена реkлама;

•

разрабоmВане на зakoнogameлcmBo за обща безопасност на npogykmume, за
om20Bopнocm за geфekmнa npogykцuя,
за emukemupaнe , реkламuране на
хранumелнu u нехранumелнu npogykmu u за нераВноnраВнumе kлаузu В
go20Bopume, nреgлаганu на nompeбumeлu;

•

осuгуряВане на сВобоgноmо gBuжeнue на cmokume u 2аранmuране на
ynpaBлeнuemo на xuмuчнume ВещесmВа, npenapamu u мegukaмeнmu,
сьобразно uзuckBaнuяma на ЕС.

1.3.3.

Про2ресu6но Вьзnрuемане u npuлazaнe на noлumukume на ЕС по обласmu

1.3.3.1 .

Земеgелuе

РазрабоmВане на осноВнumе npuнцunu за uзгражgане на kонkуренmосnособен
аграрен cekmop, оm20Варящ на ukoнoмuчeckume kpumepuu за членсmВо В
Общността, осuгуряВащ защumа на nompeбumeлume u ycmouчuBo paзBumue на
ceлckomo cmonaнcmBo u ceлckume pauoнu чрез:

1.3.3.2.

•

заВършВане на поземлената реформа, В m.ч. ВъзсmаноВяВане coбcmBeнocmma
Върху зeмegeлckume земu u 2opume, сьзgаВане на услоВuя за eфekmuBнa
реалuзацuя на поземлената собсmВеносm u akmuBuзupaнe пазара на земята;

•

nроВежgане
на
cmpykmypнama
cmonaнcmBo u puбoBъgcmBomo;

•

усkоряВане
процеса
на
npuBamuзaцuя
В
xpaнumeлнo-BkycoBama
nромuшленосm u В обслужВащL1mе земеgелuеmо ompacлu;

•

nроВежgане на uнВесmuцuонна noлumuka, съчеmаВаща разлuчнu формu на
фuнансuране (Външнu u Въmрешнu , бюgжеmнu u часmнu), целяща nocmu2aнe
на eBponeucku cmaнgapm на npouзBogcmBo u mъp20Buяma В аграрнuя cekmop;

•

постепенно
uзгражgане
на
npaBнo-agмuнucmpamuBнuя
kanaцumem ,
необхоguм за uзnълненuе на заgълженuяmа В областта на земеgелuеmо,
сВързанu с nълноnраВноmо членсmВо В ЕС.

реформа

В

земеgелuеmо,

2opckomo

Транспорт

•

nрuемане на значumелна част от заkоноВаmа u nogзakoнoBa нормаmuВна база
за cekmopa u nрukлючВане nog2om0Bkama на ocmaBaщume заkонu, npaBuлнuцu
u нареgбu,

•

uзгражgане В осноВнu лuнuu на нeoбxoguмume cmpykmypu u сnецuалuзuране
органu,
gефuнuране
u
осъщесmВяВане
на
mexнume
фyнkцuu
npecmpykmypupaнe на УГА, ДАИ, съзgаВане на ноВu зВена по eBponeucka
uнm еграцuя В мuнucmepcmBomo на mpaнcnopma;

•

uзnълненuе
на
npuemume
фuнансоВо-озgраВumелнu
nрограмu
mpaнcnopmнume koмnaнuu със cmpame2uчecko за cekmopa значенuе ,

•

uзгражgане/ВнеgряВане на uнформацuонна cucmeмa на МТ,

•

akmyaлuзupaнe на межgунароgнumе go20Bopeнocmu за mpaнcnopmнa geuнocm
В cъomBemcmBue с paзnopegбume на ЕС,

•

paзBumue на mpaнcnopmнama Liнфpacmpykmypa - прukлючВане на npo2paмume
11
11
11
'1Транзumнu nъmuщa 1 u УnраВленuе на Възgушноmо 9Вuженuе ,

•

uз2оm6яне на mexнuko-ukoнoмuчeckume nроучВанuя за межgунароgнumе
mpaнcnopmнu kopugopu u сmеnенуВане на npoekmume no npuopumemu,

за
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1.3.3.3.

•

значumелен нanpegъk В процеса на npuBamuзaцuя,

•

akmuBнo yчacmue В межgунароgнu npo2paмu В cekmopa,

•

nрukлючВане на npe20Bopume с ЕС за mpaнзum на cmoku по шосе .

Ре2uонална noлumuka

ПроВежgане на ре2uонална noлumuka за nocmu2aнe на балансuрано u ycmouчuBo
paзBumue u соцuално-ukономuчесkо сблшkаВане на pe2uoнume; насърчаване на
npegnpueмaчeckama akmuBнocm В npuopumemнume pe2uoнu; сmuмулuране на
cъmpygнuчecmBomo межgу pe2uoнume В Бъл2арuя u EВpope2uoнume; paзBumue на
транс 2ранuчноmо cъmpygнuчecmBo чрез:

•

разрабоmВане на осноВнаmа нормаmuВна база,осu2уряВаща npoBeжgaнemo на
ре2uоналнаmа noлumuka;

•

nоgобряВане на межgуВеgомсmВенаmа koopguнaцuя u съзgаВане услоВuя за
napmньopcmBo межgу ценmралнumе, ре2uоналнumе, месmнuте Bлacmu u
нenpaBumeлcmBeнuя cekmop;

•

съзgаВане на ор2анuзацuоннu механuзмu u фuнансоВu uнcmpyмeнmu за
nроВежgане на ре2uонална noлumuka , cъomBemcmByBaщa на cmpykmypнume
noлumuku на ЕС ;

•

съзgаВане на МежgуВеgомсmВен съВеm по ре2uонална noлumuka kъм
Muнucmepckuя съВеm за koopguнaцuя на npoцecume В ре2uоналноmо
paзBumue u местното самоуnраВленuе;

•

nogkpena за uз2ражgане на а2енцuu за ре2uонално paзBumue u gpy2u
cmpykmypu, geucmBaщu В nазарнu услоВuя u обВързВанеmо uм В нацuоналнu u
лоkалн u мрежu ;

•

съзgаВане на Нацuонален u месmнu фонgоВе за ре2uонално paзBumue, със
cpegcmBa от нацuоналнu u межgунароgнu uзmочнuцu;

•

съзgаВане на нормаmuВно - уnрВаленчесku услоВuя
нацuоналнumе фонgоВе с ре2uонално BъзgeucmBue ;

•

осu2уряВане на фuнансоВа помощ om EВponeuckuя съюз за nоnълВане на
pecypcume на Нацuоналнuя фонg „Ре2uонално paзBumue" .

•

nоВuшаВане kanaцumema на agмuнucmpaцuяma В cekmopa на ре2uоналнаmа
noлumuka.

за

koopguнaцuя

на

1.3.3.4. Eнep2emuka
ПроВежgане на обща енер2uuна noлumuka, cъomBemcmBaщa с maзu на ЕС,
насочена kъм nоВuшаВане eнep2uuнama незаВuсuмосm на страната, nоВuшаВане
на
eнep2uuнama
eфekmuBнocm,
рацuонално
uзnолзуВане
на
месmнu
енер2оресурсu, осu2уряВане на наgежgно енер2оснабgяВане u ВkлючВане В
eBponeuckume eлekmpoeнep2uuнa u 2азоnреноснu мрежu , намаляВане Bpegнomo
BъзgeucmBue на отрасъла Върху оkолнаmа cpega u 2аранmuране на яgрена
безоnасносm чрез:

•
•

nрuемане на Заkон за eнep2emukama
eнep2emukama (go 20102.),

u на Cmpame2uя за paзBumue на

nog2om0Bka u начало на cmpykmypнama реформа В отрасъла:

=>

за eлekmpoeнep2emukama - ВъВежgане на cmpykmypнuя моgел за НЕК u
npuBamuзaцuя на мощносmu (ВЕЦ go 40 MW u още gBe ТЕЦ),

=>

за

ВылеgобuВа

-

nрuемане

на

Програма

за

npecmpykmypupaнe

на

nogompacълa,

•

=>

за ценmралuзuраноmо mоnлоснабgяВане - заВършВане
съзgаВане на услоВuя за ре2улuране на nompeблeнuemo,

на

emana за

=>

за 2азоснабgяВанеmо
рехабuлumацuя
guBepcuфukaцuя на uзmoчнuцume;

на

мрежumе,

u

paзBumue

nрuемане на заkон за eнep2uuнama eфekmuBнocm В m.ч. u Нацuонална
програма за енер2uuна eфekmuBнocm u akmuBнo yчacmue В EBponeuckama
енер2uuна харта;
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•

nogгomoBka за nрuсьеguняВане на eлekmpo- eнepгuuнama нu cucmeмa kъм maзu
на Заnаgна ЕВроnа

•

- UCPTE;

заnочВане uзгражgанеmо на сероочuсmВаща uнсmалацuя (блоk 8 на ТЕЦ
Марuца uзmok-2) u санuране раuона на лukBugupaнume ураноgобuВнu
oбekmu ;
11

•

1.3.3.5.

uзnълненuе на nрограмu за безопасно уnраВленuе на ompaбomuлo яgрено
горuВо u за моgернuзацuя блоkоВе 1-4 u 5 u 6 на АЕЦ, nрuемане на Нареgба u
nog2om0Bka за сьзgаВане на Агенцuя за безопасно уnраВленuе на
paguoakmuBнu omnagъцu , nogгomoBka (план, mexнuчecku npoekm, нормаmuВна
база) за бъgещо uзВежgане от ekcnлoamaцuя на блоkоВе 1 u 2 на АЕЦ,
усьВърwенсmВуВане нормаmuВнаmа база за яgрена безопасност.

Сьобщенuя

УсkоряВане на реформата за nремuнаВане на сьобщumелнаmа uнфpacmpykmypa u
услугu kъм работа В ucmuнcku nазарнu услоВuя u осuгуряВане на раВен gocmъn на
Bceku nompeбumeл чрез:

1.3.3.6.

•

разрабоmkа u nрuемане на nраВно-нормаmuВна база, npaBuлa u npoцegypu ,
cъomBemcmByBaщu на нoBume услоВuя u хармонuзuранu с meзu_ на ЕС /ноВ
заkон за gалеkосъобщенuяmа, Нацuонална програма за paзBumue на
uнформацuонноmо общесmВо, cekmopнu noлumuku В gалеkосъобщенuяmа u В
noщeнckume съобщенuя/;

•

nog2om0Bka за съзgаВане на uнcmumyцuoнaлнu
за nрuложенuе на нормаmuВнаmа база ;

•

лuбералuзацuя на mелеkомунukацuоннuя u nощенсkuя пазар;

•

npecmpykmypupaнe на съобщumелнuя пазар ;

•

съзgаВане на
kонkуренцuя;

•

моgернuзацuя на нацuоналнаmа gалеkосъобщumелна
npuBamuзaцuя на БТК-ЕАД u РП-ЕАД.

u mехнологuчнu Вьзможносmu

cmpykmypu u npaBuлa на noBegeнue , осuгуряВащu лоялна
uнфpacmpykmypa

u

Промuшленосm

УсkоряВане процеса на npecmpykmypupaнe на npoмuwлeнocmma u постепенно
ВъВежgане на елеменmumе на eBponeuckama uнgycmpuaлнa noлumuka чрез:

•

насърчаване на uнBecmuцuume
наnраВленuя на uнgycmpuяma;

•

аналuз u оценkа на cъomBemcmBuemo на нацuоналноmо зakoнogameлcmBo с
moBa на ЕС В cekmop npoмuwлeнocm u набелязВане на план на geucmBue за
сблuжаВанеmо UM

•

аналuз

на

нeoбxoguмocmma

от

В

npuopumemнu

npecmpykmypupaнe

ноВосъзgаВащu

u

на

се

чyBcmBumeлнume

cekmopu npegu npucъeguняBaнemo kъм ЕС.

1.3.3.7.

Оkолна

cpega

По-наmаmъwно paзBumue на cъmpygнuчecmBomo В областта на оnазВанеmо на
оkолнаmа cpega u чoBewkomo зgраВе; npegnpueмaнe на мepku за uнmегрuране на
ukoнoмuчeckama, еkологuчнаmа u соцuалнаmа noлumuka u ykpenBaнe на kagpoBuя
nоmенцuал, необхоguм за nрuлаганеmо на зakoнogameлcmBomo на ЕС чрез:

•

uзВърwВане на nреглеg на същесmВуВащоmо българсkо зakoнogameлcmBo В
областта на оkолнаmа cpega u сраВнumелен аналuз със cьomBemнomo npaBo
на ЕС;

•

nрuемане на заkон за зaщumeнume mepumopuu;

•

nоgобряВане на cucmeмama за еkологuчен монumорuн2 u kонmрол;

•

разрабоmВане

на

заkон

за

Bogume,

cъomBemcmByBaщ

на

paмkoBama

gupekmuBa на ЕС за Bogume;
•

уВелuчаВане на нацuоналнuя kagpoBu nоmенцuал В областта;

•

uзВърwВане на оценkа на agмuнucmpamuBнume u uнBecmuцuoннu paзxogu,
сВързанu с npueмaнemo на зakoнogameлcmBomo на ЕС;
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1.3.3.8. Яgрена безоnасносm
ОсuгуряВане на безопасно uзnолзВане на яgренаmа енерегuя чрез:

1.3.3.9.

•

pamuфuцupaнe на nognucaнu межgунароgнu kонВенцuu u npomokoлu.

•

сьзgаВане на nъpBoemanнu gokyмeнmu на яgреноmо зakoнogameлcmBo на
страната, Вkлючumелно u nogгomoBka за сьзgаВане на gokyмeнmu по
безопасно uзВежgане на АЕЦ от ekcnлoamaцuя, на базата на gokyмeнmume на
EВponeuckuя сьюз.

•

uзnолзВане на зanagнoeBponeucka ekcnepmнa помощ В областта на оценkа на
11
11
безоnасносmmа на geucmBaщume блоkоВе на АЕЦ Козлоgуu u на npoгpaмume
по noBuwaBaнemo на тяхната безопасност.

•

nроgъл>kаВане noBuwaBaнemo на
kBaлuфukaцuяma на paбomeщume В
регулuращuя орган на страната на базата на усВояВане меmоgологuяmа u
npakmukama на регулuращumе органu на ЗanagнoeBponeuckume cmpaнu.

•

nоВuшаВане нeзaBucuмocmma на регулuращuя орган по яgрена безопасност
оnреgеляне на негоВumе фунkцuu.

u

Научно-uзслеgоВаmелсkа u разВоuна geuнocm

AkmuBuзupaнe

на

cьmpygнuчecmBomo

В

uзcлegoBameлckama

geuнocm

u

mехнологuчноmо paзBumue чрез:

•

моgернuзацuя на uнcmumyцuoнaлнama рамkа за научно-uзслеgоВаmелсkаmа u
разВоuна geuнocm, оmгоВаряща на uзckBaнuяma на пазарно opueнmupaнomo
cmonaнcmBo на осноВаmа на оценkа за сьоmношенuеmо на фунgаменmалнu
kъм nрuложнu uзслеgВанuя;

•

сьзgаВане на мрежа за трансфер на mехонологuu u npogykmu;

•

реорганuзацuя на cmpykmypume за научнu uзслеgВанuя u разВоuна geuнocm с
оглеg тяхното рацuоналuзuране

•

u

npeopueнmupaнe;

yчacmue В межgунароgнu nрограмu за nрuложнu uзслеgВанuя u mехонологuu;

• усВояВане на noлumukama u мemogume на работа на ЕС.
1.3.3.1 О. Соцuална noлumuka, обученuе, образоВанuе, зgра6еопаз6ане u kyлmypa
Соцuална noлumuka

ПроВежgане на соцuална noлumuka насочена kъм осuгуряВане на agekBamнa
соцuална защumа чрез фунgаменmално npecmpykmypupaнe на сьщесmВуВащumе
nрограмu; uзгражgане на gобре фунkцuонuращ пазар на mpyga, uзбягВащ
големumе guсбалансu, сmuмулuращ нарасmВанеmо на npogykmuBнocmma,
гаранmuращ npueмлuBo kaчecmBo на mpygoBuя жuBom u осuгуряВащ gосmаmъчно
goxogu за eguн постепенно nоgобряВащ се cmaнgapm на жuBom u съзgаВане на
фuнансоВо ycmouчuBa cucmeмa за соцuално nоgnомагане u за заgъл>kumелно
соцuално осuгуряВане, gоnълВано от заkонно регламенmuранu схемu за
gоброВолно u gоnълнumелно соцuално осuгуряВане чрез:

•

реалuзuране на akmuBнu u nacuBнu мepku на пазара на mpyga: защumа npu
безрабоmuца; сmuмулuране paзkpuBaнemo на ноВu рабоmнu места;
сmuмулuране
заnочВанеmо
на
самостоятелна
cmonaнcka
geuнocm;
сmuмулuране paбomogameлu ga наемат на работа млаgежu u лuца с намалена
mpygocnocoбнocm; реалuзuране на cneцuaлuзupaнu nрограмu за заетост;

•

nоgобряВане на услоВuяmа на mpyg

Пoлumuka 6 обласmmа на образоВанuеmо
Хармонuчноmо paзBumue на чoBewkume pecypcu u nоВuшаВане на раВнuщеmо на
обощоmо образоВанuе u nрофеkсuоналнаmа kBaлuфukaцuя В Българuя ще бъgаm
nocmuгнamu чрез:

•

осuгуряВане на kaчecmBo на обученuеmо за nocmuгaнe на cьnocmaBuмocm на
cpegнomo общо u nрофесuонално образоВанuе u на Bucwemo образоВанuе u
на научнumе uзслеgВанuя kamo npegnocmaBka за осьщесmВяВане на
сВобоgноmо gBuжeнue на хора u услугu В общuя Вътрешен пазар;
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•

сьзgа6ане на нeoбxoguмume npegnocma6ku за образо6анuе u nog2omo6ka на
млagume хора, npu усло6uяmа на ukoнoмuчecka 2лобалuзацuя u paз6umuemo на
kомунukацuоннu
u uнформацuоннu mехнологuu 6 cьom6emcm6ue с
nрограмаmа Информацuонно общесm6о 2000

Културна noлumuka u ayguo6uзuя
Пълноценното 6kлюч6ане на нацuоналнаmа kyлmypa 6 oбщoe6poneuckomo
kулmурно npocmpaнcm6o nocpegcm6oм akmu6uзupaнe на g6ycmpaннomo u
многостранно kулmурно u ауguо6uзуално cьmpygнuчecm6o межgу Българuя u ЕС
на осно6аmа на npuнцunume на gеценmралuзацuя u прозрачност на kyлmypнama
noлumuka, pa6нonocma6eнocm на kyлmypнume cyбekmu /gържа6нu, общuнсku,
часmнu, нenpa6umeлcm6eнu/, nазарно-орuенmuрано no6egeнue на kyлmypнume
uнcmumyцuu
u сmuмулuране на пазарната kонkуренmносnособносm на
нацuоналнаmа kулmурна npogykцuя npuopumemнo насочено kъм:

•

yчacmue 6 npoгpaмume на ЕС за kулmурно cъmpygнuчecm6o 11 КАЛЕЙДОСКОП' ,
1
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•

РАФАЕЛ'1

u АРИАНN;
11

nоgnомогне реформuранеmо на българсkuя kулmурен cekmop с помощта на
програмата ФАР за uзгражgане на Е6ро-бъл2арсku kулmурен център u на Е6ро
българсku фонg за paз6umue на uзkycm6ama.

Зgра6еоnаз6ане

•

осu2уря6ане на pa6нonocma6eнocm на 2paжgaнume npu нужgа om мeguцuнcka
помощ, неза6uсuмо om месmожu6еенеmо uм u emнuчeckama u релuгuознаmа
uм nрuнаgлежносm;

•

соцuална защumа npu болест u злоnолуkа;

•

осuгур6ане на nрофесuонална
мeguцuнckume cneцuaлucmu.

с6обоgа

u

защumа

на

uнmepecume

на

Пoлumuka 6 обласmmа на млаgежmа, фuзuчeckomo 6ъзnumaнue u cnopma

•

Вkлюч6ане 6 програмата на ЕС „Млаgежmа за E6pona" с цел разшuря6ане на
cьmpygнuчecm6omo 6 млаgежkаmа област межgу Българuя u cmpaнume членku на ЕС;

•

Разшuря6ане на cmpykmypume u geuнocmume на мрежата om млаgежku
uнформацuонно - koнcyлmaнmcku службu;

•

Обособя6ане на gържа6но uмущесm6о 6 нацuонална млаgежkа база,

•

Paз6umue на фuзuчeckomo Bъзnumaнue u cnopma за 6cuчku

•

Поnулярuзuране на cnopm
uн6aлuguзupaнume лuца

6 учебнumе за6еgенuя, 6ъоръженumе cuлu u cpeg

1.3.3.11. Информаu,uонно общесm6о

•

Разрабоmkа на Нацuонална програма за
общесm6о;

paз6umue

на

uнформацuонноmо

•
Изгражgане на нацuонален Коорguнацuонен сь6еm no 6ъnpocume на ИО
1.3.3.12. Cmamucmuka
Преgnрuемане на uнuцuamu6u за npu6eжgaнe на зakoнogameлcm6om o u
cmamucmuчeckama меmоgологuя 6 cьom6emcm6ue с npuнuцunume, nрuлаган u от
ЕС 6 cлegнume нacoku:

•

•

осu2уря6ане на съ6месmuмосm u eguнcm6o на меmоgологuяmа с maз u на
cmpaнume om ЕС 6 областта на cmamucmukama на чo6ewkume pecypcu,
жuзненоmо ра6нuще u соцuалнumе усло6uя на cmpaнume от ЕС;
nо-наmаmъшно paз6umue

u усъ6ършенсmВуВане на заkоноgаmелнаmа база на

cmamucmukama;
•

paзBumue на регuсmър БVЛСТАТ, насочено kъм хармонuзuране с нацuонал н umе
peгucmpu на cmpaнume-члeнku на ЕС с оглеg uнmeгpupaнemo му 6
e6poneuckama cucmeмa от pe2ucmpu ;
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1.3.4.

•

npuBeжgaнe В cъomBemcmBue с uзuckBaнuяma на ЕС на cmpykmypнume
uзслеgВанuя на npegnpuяmuяma u особено uзслеgВанuяmа на мaлkume u
cpegнu npegnpuяmuя u gемографuяmа на meзu eguнuцu;

•

ВнеgряВане

на Нацuоналнаmа оmраслоВа kлacuфukaцuя, Нацuоналнаmа
npogykmoBa kлacuфukaцuя no ompacлu Нацuоналнаmа номенkлаmура
nромuшленаmа npogykцuя, Нацuоналнаmа номенkлаmура на npogykцuяma на
ceлckomo, гopckomo u рuбноmо cmonaнcmBo, разработена по eBponeucka
меmоgологuя, В mekyщume uзслеgВанuя;

•

В областта на мakpoukoнoмuчeckama cmamucmuka ще nроgължu работата
по разрабоmВанеmо на нефuнансоВоmе u регuоналнumе cмemku съВмесmно с
ОИСР u ЕВРОСТАТ, kakmo u по aganmupaнe на нацuоналнаmа меmоgоло2uя
kъм меmоgологuяmа на хармонuзuран uнgekc на nompeбumeлckume ценu;

Общаmа Външна noлumuka u noлumuka на cuzypнocm (ОВППС):

Посmu2ане на Все nо-nълно cъomBemcmBue на Външната noлumuka на Българuя с
npuнцunume, npuopumemume u npakmukama на ОВППС чрез:

•
•

nocmeneннomo ВkлючВане В nроцеса
сnецuфuчнаmа българсkа ekcnepmuзa;

на

формuране

на

ОВППС

nрuсъеguняВане kъм geuнocmu, npegмem на cъmpygнuчecmBo ЕС

със

- АСЦИЕ,

koumo са от uнmepec за Бъл2арuя;
•

akmuBuзupaнe на ре2uоналнаmа noлumuka на Българuя u уmВържgанВанеmо u
kamo фakmop на сmабuлносm В Ю2оuзmочна ЕВроnа В тясно cъmpygнuчecmBo
u В koнmekcma на ОВППС;

•

nog2om0Bka за yчacmue В заgачu 6 gyxa на Пеmерсбергсkаmа gеkларацuя onepaцuume no nоggържане на мuра , xyмaнumapнume onepaцuu u gp.;

•

akmu6uзupaнe на koнmakmume със ЗЕС с оглеg nogгomo6kama за бъgещо
членсm6о;

1.3.5.

•

nog2omo6ka

за
осъщесm6я6ане
на
onepamu6нa
съ6месmuмосm
6ъоръженumе cuлu на Р Българuя с meзu 6 cmpaнume от ЗЕС;

на

•

uзnълненuе на зagaчume 6 cъom6emcmBue с Нацuоналнаmа
nog2om0Bka u nрuсъеguняВане на Бъл2арuя kъм НА ТО за 19982.

за

Akmu6uзupaнe на cъmpygнuчecm6omo с ЕС 6 обласmmа на
6ъmрешнumе paбomu

програма

npa6ocъguemo u

1.3.5.1. Съзgа6ане на усло6uя за npepaзzлe)kgaнe на 6uзо6uя pe)kuм за Бълzарuя чрез
засuлено 6нuманuе kъм мuzpaцuoннume 6ъnpocu, zранuчнuя kонmрол u
nacnopmнo-6uзo6uя pe)kuм, 6 m.ч.:
•

хармонuзuране на нацuоналноmо зakoнogameлcm6o 6 мuграцuоннаmа област
с e6poneuckume cmaнgapmu с цел регулuране на мu2рацuоннuя процес u
улесня6ане
с6обоgноmо
npug6uж6aнe
на
бъл2арсkumе
гражgанu
6
eBponeuckomo npocmpaнcmBo;

•

усъВършенсmВане на органuзацuяmа u cmpykmypama на гранuчнuя kонmрол u
nрuемане на kонцеnцuя за НС „Гранuчна nолuцuя";

•

сблuжа6ане на Вuзо6uя режuм с moзu на eBponeuckume gържаВu;

•

npomuBogeucm6ue

•

усmаноВя6ане на eфekmuBeн kонmрол
гражgанu kъм eBponeuckume cmpaнu;

•

съзgаВане на межgунароgнu npegnocma6ku за намаляване на мuграцuоннuя
нamuck om Бъл2арuя kъм ЕС чрез сkлючВане на peagмucuoннu cnoгogбu.

на
нелегалната
мu2рацuя
В
cъom6emcm6ue
с
npaBumeлcm6eнama програма за npomuBogeucmBue на нелегалната мuграцuя
u незаkонноmо nребuВаВане на чужgенцumе В Българuя;

6ърху

мu2рацuяmа

на

българсku
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1.3.5.2.

Ор2анuзацuонно-mехнuчесkо u ресурсно уkреп6ане на cneцuaлuзupaнume з6ена

u служ:бu, 6kлючumелно съзgа6ане на Нацuонална служба срещу фuнансо6umе
нарушенuя u пресmьпленuя;
1.3.5.3. Усъ6ьршенсm6ане механuзмumе u нормаmu6наmа база за борба срещу
прането на napu;

1.3.5.4.

Разрабоm6ане на но6а ре2ламенmацuя на пра6наmа помощ по наkазаmелнu
gела u ekcmpaguцuя 6 хармонuя със cmaнgapmume на ЕС,

1.3.5.5.

2.

Сkлюч6ане на g6ycmpaннu go206opu за nра6на помощ със cmpaнume-члeнku на
ЕС, gопьл6ащu осно6нumе kон6енцuu на СЕ 6 наkазаmелнаmа област.

Среgносрочнu

npuopumemu - 1999 - 2001

Cmpame2uчeckume целu за nepuoga 1998 -20012. са успешно за6ьрш6ане на
nogгomo6kama u omkpu6aнe на npe206opu за прuсъеguня6ане на БьЛ2арuя kьм
E6poneuckuя
съюз,
nocmu2aнemo
на
koн6ep2eнmнume
kpumepuu om
Maacmpuxm за членсm6о 6 Иkономuчесkuя u Валутен съюз u уm6ьржgа6анеmо
на БьЛ2арuя kamo uнфpacmpykmypeн ценmьр 6 Ю2оuзmочна Е6ропа.
ОсноВнumе xapakmepucmuku на moзu nepuog ще бъgаm сВързанu с uзnълненuеmо
на програмата на npaBumeлcmBomo България 2001 u налuчuеmо на koнkpemнu
peзyлmamu В ukoнoмuчeckume xapakmepucmuku на paзBumuemo на страната . В
moзu nepuog слеgВа ga бъgе заВърwена u органuзацuонно-mехнuчесkаmа
nogгomoBka за npeгoBopume u oцeнkume на BъзgeucmBuemo на членсmВоmо .

Vcuлuяma
ще
бъgаm
kонценmрuранu
за
pewumeлнo
nреоgоляВане
на
uзocmaBaнemo ВъВ Bcuчku cekmopu u noлumuku u нeoбxoguмocmma от kачесmВен
нanpegъk по Bcuчku acnekmu на noлumukume на Общността, koemo ga ocuгypu
маkсuмално благоnрuяmнu noзuцuu за Bogeнemo на npeгoBopume .

2.1.

Поgцелu по uзпьлненuе на noлumuчeckume

kpumepuu за членсm6о

Изnълненuе на noлumuчeckume kpumepuu за членсmВо В пълен обем. Тозu процес
ще се разВuВа В cлegнume нacoku :

2.1.1 .
2.1.2.

Разшuря6ане на 6ьзможносmumе за защumа на uнgu6ugyaлнume c6oбogu;
Посmuгане на
същесm6ен напреgьk 6 борбата срещу ор2анuзuранаmа
npecmьnнocm
u kopynцuяma, 6 m.ч. 6 koнmekcma на шен2енсkumе
go206opeнocmu (Schengen acquis) чрез:

•

реалuзuране на npuopumemнume заgачu на npaBumeлcmBomo В борбата
срещу npecmъnнocmma, с koemo ще се гаранmuра koнcmumyцuoннomo npaBo
на българсkumе гражgанu на жuBom u на лuчна сВобоgа u нenpukocнoBeнocm
на частната собсmВеносm.

•

eфekmuBнo огранuчаВане на общесmВено onacнu
нелегален mрансгранuчен mpaфuk на хора u gp.

яВленuя

kamo pekem,

разрабоmВане u реалuзuране на nрограмu на omgeлнume службu на МВР по
npomuBogeucmBue на органuзuранаmа npecmъnнocm u kopynцuяma;
За6ьрш6ане на реформата 6 uнcmumyцuume на gьржа6наmа 6ласm u
осu2уря6ане съблюgа6анеmо на npuнцunume на npa6o6ama gьржа6а на 6cuчku
нu6а u uз2ражgане на сmабuлна, nрофесuонална u eфekmu6нa agмuнucmpaцuя,
фунkцuонuраща 6 усло6uяmа на неза6uсuмосm, прозрачност u omчemнocm

•

2.1.3.

чрез:

•

uзguгане npecmuжa на gържаВнumе uнcmumyцuu npu cmpukmнo спазване на
разgеленuеmо на Bлacmume;

•

реформuране
на omнoweнuяma
межgу общесmВоmо
u gържаВнumе
uнcmumyцuu u nремахВане на нenpucьщume фунkцuu на gържаВаmа;

•

усmаноВяВане на ноВа agмuнucmpamuBнa u uнформацuонна

kyлmypa kamo

сьщесmВено услоВuе за прозрачност на uнcmumyцuume;
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•

усъ6ършенсm6у6ане на cucmeмama за уnра6ленuе на чo6ewkuя ресурс u
nog2omo6ka на kagpume 6 gъp:>ka6нama agмuнucmpaцuя 6 koнmekcma на
uнme2paцuяma с ЕС.

2.1.4.

СъзgаВане npegnocmaBku за прuлагане npaBomo на ЕС В съgебнаmа npakmuka В
Българuя чрез:

2.1.5.

•

за6ърш6ане на реформата на съgебнаmа cucmeмa;

•

no6uwa6aнe k6aлuфukaцuяma на cъguume u 6ъ6ежgанеmо uм 6 nроблемumе на
e6poneuckama съgебна npakmuka;

По-наmаmъшно uнmегрuране на малцuнсmВенumе

•

реалuзuране

на

npa6umeлcm6eнama

2pynu чрез

програма

за

uнmегрuране

на

малцuнсm6аmа u 6 частност на poмckomo малцuнсm6о , 6 общесm6енuя
жu6om ;

•

2.1.6.

съзgа6ане на ukoнoмuчecku npegnocma6ku за лuk6ugupaнe на усло6uяmа,
nopaжgaщu безрабоmuцаmа u npecmъnнocmma cpeg малцuнсm6енumе гpynu.

ОсuгуряВане

раВнопосmаВено

mpemupaнe

на

BepouзnoBegaнuяma

u

peлu2uoзнume 2pynu чрез nрuемане на ноВо зakoнogameлcmBo по Bъnpocume на
peлu2uяma

2.1.7.

u pega на регuсmрацuя на uзnoBegaнuяma u релuгuознumе 2pynu;

СъзgаВане на no-goбpu услоВuя за фунkцuонuранеmо на uнcmumyu,uume на

2paж:gaнckomo общесmВо чрез:

•

nрuемане на съ6ременна заkоно6а u нормаmu6на уреgба, регулuраща
geuнocmma на нenpa6umeлcm6eнume органuзацuu - общ cmpykmypeн заkон,
сnецuалнu заkонu за лuцензuране u akpegumaцuя на нenpa6umeлcm6eнume
органuзацuu за uз6ърш6ане на услугu u geuнocmu 6 разлuчнu сферu на
общесm6енuя жu6om, paз6umue на нормаmuВнаmа уреgба u cucmeмama за
фuнансоВо u маmерuално nоgnомагане на нenpaBumeлcmBeнume органuзацuu;

•

ВkлючВане

на

нenpaBumeлcmBeнume

органuзацuu

6

нацuоналнаmа

cmamucmuka;
•

nоgnомагане
на
съзgаВанеmо
на
механuзмu
на
6зauмogeucmBue
u
napmньpcm6o межgу ценmралнаmа u месmнаmа nублuчна agмuнucmpaцuя u
нenpa6umeлcm6eнume органuзацuu;

•

поемането
om
нecBoucm6eнume

cmpykmypume
на
гражgансkоmо
общесm6о
на
u geuнocmu на gържа6наmа u общuнсkа

фунkцuu

agмuнucmpaцuя;

•

2.2.

сnецuалuзацuя на часm от cpegcm6ama от npu6amuзaцuяma за обособяВане
на соцuалнu u cmpykmypнu фонgоВе no места (регuонално paзBumue),
уnра6ляВанu om месmнu нenpaBumeлcmBeнu органuзацuu .

Пogu,eлu по uзпълненuе на ukoнoмuчeckume kpumepuu за членсmВо
Изnълненuе на ukoнoмuчeckume kpumepuu от Копенхаген u nocmuгaнe на
gългосрочна
сmабuлuзацuя
чрез
nослеgоВаmелно
npu6eжgaнe
на
мakpoukoнoмuчeckume nokaзameлu 6 cъomBemcm6ue с целumе на Иkономuчесkuя

u Валутен съюз.
Изnълненuеmо на maзu цел ще бъgе осuгурено чрез:

2.2.1.

Иkономuчесku расmеж: В услоВuяmа на сmабuлнu u,eнu, съобразен с услоВuяmа
за опазване на оkолнаmа cpega:

2.2.2.

ПроВеж:gане на фuсkална noлumuka насочена kъм поggърж:ане на балансuран
бюgж:еm u намаляване на gърж:аВнuя gълг

•

елuмuнuране на uнфлацuонноmо фuнансuране на бюgжеmа;

•

съгласуВане на целumе за фuнансо6а сmабuлuзацuя u cmpykmypнume реформu;

•

eфekmuBнo разnреgеленuе на огранuченumе фuнансо6u pecypcu;

•

нормално обслужВане на заgълженuяmа на gържаВаmа, koemo ще peфлekmupa
В npecmpykmypupaнe u рацuоналuзuране на gържа6нumе paзxogu;

•

усъВършенсmВане на gанъчнаmа cucmeмa, koemo ще бъgе nоgчuнено на
uзuckBaнemo за нau-eфekmuBнo мобuлuзuране на 6ъmpewнume pecypcu;
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2.2.3.
2.2.4.

•

nлаВно реgуцuране на gържаВнuя gьл2 на базата на npuxogume от
npuBamuзaцuяma u фuсkалнаmа pecmpukцuя , koemo ще сьзgаgе Възможност за
постепенно nренасочВане на kpegumнume pecypcu kъм cmonaнckama сфера
(nреусmаноВяВане на npakmukama за2убu u geфuцumu на cyбekmu от реалнuя
cekmop ga се mрансформuраm В gьржаВен gьл2);

•

uзnолзВане на сnецuален фuсkален резерВ за бeзnpenяmcmBeнomo обслужВане
на Вьmреwнuя gьржаВен gьл2 В услоВuяmа на Валутен сьВеm;

•

eмumupaнe на gьржаВнu ценнu kнuжа kamo осноВен uнсmруменm за
уnраВленuе на gържаВнuя gъл2 u kamo eфekmuBнa cmpame2uя за paзBumue на
napuчнume u kanumaлoBu naзapu, koemo ga cьgeucmBa за сmабuлuзuране на
цялата фuнансоВа cucmeмa.

Осu2уряВане на нормалното фунkцuонuране на naзapume на cmoku u услу2u.

ЗаВършВане на процеса на npuBamuзaцuя u npecmpykmypupaнe на реалнuя

cekmop u фuнансоВаmа cucmeмa

2.2.5.

Прuемане

зakoнogameлcmBomo

на

ЕС

В

обласmmа

на

ukoнoмuчeckama

u

Валутна noлumuka, с 02леg nog2om0Bka за бъgещо yчacmue В Иkономuчесkuя u
Валутен съюз, В moBa чuсло:

2.2.6.
2.2.7.

•

nocmu2aнe на mpauнa фuнансоВа сmабuлuзацuя чрез cmpukmнo сnазВане на
npaBuлama
u
нeзaBucuмocmma
на
nарuчнuя
сьВеm
u
усkорено
npecmpykmypupaнe на реалнuя u банkоВuя cekmopu;

•

koopguнaцuя на ukoнoмuчeckama noлumuka с maзu на ЕС ;

•

разрабоmВане на npo2paмu за соцuално u ukoнoмuчecko сблuжаВане.

Из2ра)i(gане на моgерна cucmeмa на соцuално u зgраВно осu2уряВане
ОсъВременяВане
nреВръщанеmо

на
на

нацuоналнаmа

БъЛ2арuя

В

uнфpacmpykmypa

uнфpacmpykmypeн

ycnopegнo

център

В

с

Ю2оuзmочна

EBpona

2.2.8.

Про6е:>kgане на noлumuka, целяща nocmu2aнe на реална kон6ер2енцuя В
cъomBemcmBue с целumе на E6poneuckuя съюз за ukoнoмuчecko u соцuално
сблu:>kаВане u nocmu2aнe на номuнална kонВер2енцuя, съ6месmuма с kpauнama
цел - yчacmue В EBponeuckuя ukoнoмuчecku u Валутен съюз.

2.3.

Поgцелu по nрuемане заgъл:>kенuяmа на членсmВоmо В m.ч. прugържане kьм
целumе на noлumuчeckuя, ukoнoмuчecku u Валутен съюз

2.3.1.

Изпълненuе

на

go20Bopeнocmume

по

EBponeuckomo

споразуменuе

за

асоцuuране

2.3.1.1. Инmензuфuцuране на noлumuчeckuя guaлo2 със cmpaнume-члeнku на ЕС;
2.3.1.2. VkpenBaнe на uнcmumyцuume, съзgаgенu В paмkume на ЕСА за слеgене на
не20Воmо uзпълненuе, с цел успешно nроВежgане на npoцegypama пре2леg на
зakoнogameлcmBomo;

2.3.1.3.

Пog2om0Bka за Вземане на решенuе за премuнаВане kьм Bmopama фаза на
acoцuupaнemo, kakmo u по-наmаmьшна еВолюцuя на go206opeнocmume;

2.3.1.4.

По-наmаmъшно поgобряВане gocmъna go пазара на ЕС, чрез:

•

сkлючВане на EBponeucko сnоразуменuе за оценяване на cьomBemcmBuemo;

•

сkлючВане на Сnоразуменuе за Взаuмно усmаноВяВане на ekBuBaлeнmнocm В
областта на Bemepuнapнume u фumocaнumapнu мepku;

•

nрuла2ане на naн -eBponeucka kумулацuя на npaBuлama за npouзxog на cmokume

u gp.

2.3.1.5. Aganmupaнe на EBponeuckomo споразуменuе В cekmopa „mър20Вuя с услу2u"
kьм go20Bopeнocmume по Vpy2Bauckuя kры В paмkume на ГАТТ;

2.3.1.6.

ПрuсmъпВане kъм npe20Bopu за Взаuмно прuзнаВане на gunлoмume;

2.3.2.

Пog2om0Bka за yчacmue ВъВ Въmрешнuя пазар по обласmu:
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2.3.2.1. С6обоgно g6шkeнue на cmoku
В обласmmа на mexнuчeckume npeчku за mьp206uяma:

•

•

хармонuзuране на mexнuчeckomo зakoнogameлcmBo с npuopumem - нормumе,
регулuращu безоnасносmmа на cmokume, нормumе за uнформацuя относно
mexнuчeckume uзuckBaнuя u om20Bopнocmma на npouзBogumeля за geфekmнa
npogykцuя.

nо-наmаmъшно ВнеgряВане на хармонuзuранu cmaнgapmu kъм ДupekmuBume
от НоВ

•

nogxog kamo българсku cmaнgapmu.

nog2om0Bka u ВнеgряВане на cekmopнume gupekmuBu В nромuшленuя u
аграрнuя отрасъл;

Пoлumuka за защumа на nompeбumeля
ОсuгуряВане нuВо на защumа на nompeбumeля, схоgно с moBa на ЕС чрез
пълно
хармонuзuране на заkоноgаmелнаmа уреgба u npakumka с meзu на ЕС на осноВаmа
на:

2.3.2.2.

•

пълно nрuлаганена npuнцunume u целumе, залегналu В Заkона за защumа на
nompeбumeлume u за npaBuлama В mъp20Buяma чрез съзgаВане на
cneцuaлuзupaнu органu за kонmрол на пазара;

•

съзgаВане на органu u cmpykmypu за nрuлагане на зakoнogameлcmBomo u
koopguнaцuя на geuнocmma;

•

разрабоmВане на нормаmuВна уреgба относно nompeбumeлckuя kpegum u
заблужgаВащаmа реkлама;

•

съзgаВане

на услоВuя за paзBumuemo на нeзaBucuмume органuзацuu
nompeбumeлume u осъщесmВяВанеmо на mexнume фунkцuu u целu.

на

С6обоgно g6uжeнue на хора
Пра6о на усmано6я6ане

•

nоgобряВане на нeoбxoguмume гаранцuu за чужgесmраннumе uнBecm umopu;

•

регламенmuране uзuckBaнuяma за nублukуВане на uнформацuя om kлон на
чужgесmранно лuце;

•

регламенmuране учреgяВанеmо
огранuчена om20Bopнocm.

u geuнocmma на еgнолuчнumе g pyжecmBa с

Взаuмно nрuзна6ане на nрофесuоналнаmа k6aлuфukaцuя

•

npuBeжgaнe на нapegбume В обласmmа на akageмuчнomo образоВанuе В
cъomBemcmBue с uзuckBaнuяma на Лuсабонсkаmа kонВенцuя;

•

akmyaлuзupaнe на същесmВуВащаmа заkоноВа база за Взаuмно nрu знаВане на
nрофесuоналнumе kBaлuфukaцuu;

•

съзgаВане на нeoбxoguмume заkоноgаmелнu npegnocmaBku u cmpykmypu а
Взаuмно nрuзнаВане на nрофесuоналнumе kBaлuфukaцuu.

•

nроВежgане на gBycmpaннu npe20Bopu със cmpaнume -членku на ЕС за Взаuмно
nрuзнаВане на Bucшemo образоВанuе u nрофесuоналнаmа kBaлuфuka цuя.

•

uзВършВане на аналuз на cъomBemcmBuemo на учебнumе nрограмu В Българuя
с meзu В EВponeuckuя съюз по обласmu.

•

Улесняване

на

сВобоgноmо

gBuжeнue

на

cneцuaлucmume

с

ллеguцuнсkо

образоВанuе u Взаuмно nрuзнаВане на gokyмeнmume за npaBocn ocoбнocm
(gunлoмu, cepmuфukamu u gpyгu, ygocmoBepяBaщu npugoбu Baнemo на
nрофесuонална kBaлuфukaцuя).

2.3.2.3. С6обоgа на npegocma6янe на ycлy2ume фuнансо6u услу2u
•

nроgължаВане на geuнocmma по uзгражgане на механuзъм,
гаранmuране на ekcnopmнomo засmархоВане на cmoku u услугu;

•

заВършВане на процеса
засmрахоВаmелен наgзор;

•

nрuемане на nogзakoнoBa нормаmuВна база, сВързана с пазара на це н нu kнuжа ;

по

uзгражаgане

на

geucmBaщ

о б езnечаВащ
механuзъм

за
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•

nрuемане на заkоноgаmелна уреgба за ре2улuране geucm6uemo на схема за
kомnенсuране на uнBecmumopume 6 ценнu kншkа;

•

nрuемане на nogзakoнo6u нормаmuВнu akmo6e за наблюgенuе u kонmрол на
nазарнuя puck, nрuсъщ на geuнocmma на бaнkume

2.3.2.4. С6обоgно g6uжeнue на kanumaлu
•

npegnpueмaнe на мepku, nоз6оляВащu съзgа6анеmо на нeoбxoguмume усло6uя
за nо-наmаmъшно постепенно nрuла2ане на npaBuлama на Общността за
с6обоgно g6шkeнue на kanumaлu;

•

uзрабоmВане на Валутен заkон, koumo ще npu6ege заkоно6аmа
cъomBemcm6ue В uзuckBaнuяma за лuбералuзацuя В cekmopa;

•

paзBumue на пазара на ценнu kншkа В Бъл2арuя;

база В

2.3.2.7. Защumа на uнmeлekmyaлнama собсm6еносm
Осu2уряВане на нu6о на заkрuла, съВмесmuмо с mo6a на ЕС,
uзnолз6ане на сра6нuмu cpegcm6a за осъщесm6я6анеmо u чрез:

2.3.2.8.

6kлючumелно

•

nо-наmаmъшно
хармонuзuране
на
6ъmрешноmо
зakoнogameлcm6o
с
ан2ажuменmumе, noemu от Бъл2арuя kakmo В paмkume на npucъeguняBaнemo
kъм ЕС , maka u по gpy2u межgунароgнu 9020Bopu;

•

усъВършенсmВуВане на cucmeмama за nрuла2ане на зakoнogameлcm6omo u
koopguнaцuяma межgу uнcmumyцuume, ан2ажuранu с maзu geuнocm .

•

nоgобряВане на межgунароgнuя uмugж на Българuя

Държа6нu nopъчku
Посmu2ане

реалuзацuяmа

на

npuнцunume

за

пълна

прозрачност,

paBнonocmaBeнocm u eфekmuBнocm npu gържа6нumе nopъчku чрез:

•

промяна В зakoнogameлcm6omo, осu2уря6аща ра6ен gocmъn

u нацuонално

mpemupaнe за 6cuчku учасmнuцu;

2.3.2.9.

•

разшuря6ане обх6аmа на зakoнogameлcm6omo по оmношенuе на ycлy2ume;

•

съзgаВане на nogxogящ орган с om20Bopнocmume за agмuнucmpupaнe на
noлumukama на gържаВнumе nopъчku, nрuла2ане на зakoнogameлcm6omo,
ekcnepmнo u uнформацuонно обслужВане;

•

nрuсъеguняВане
на
Бъл2арuя
gържа6нumе nopъчku В СТО.

kъм

Мно2осmранноmо

сnоразуменuе

за

Конkуренцuя
Цялостно nрuла2ане на cucmeмama от нормu за защumа на kонkуренцuяmа чрез:

2.3.3.

•

ykpenBaнe geuнocmma на uнcmumyцuume, om206opнu за nро6ежgане
noлumukama 6 областта на kонkуренцuяmа;

на

•

осu2уряВане на на eфekmuBнo u сmабuлно фунkцuонuране на cucmeмama за
наблюgенuе u kонmрол на gържаВнumе nомощu;

•

nоgобряВане на gocmъna go uнформацuоннu uзmочнuцu;

•

уmВържgаВане на „kонkуренmна kyлmypa" cpeg yчacmнuцume на пазара.

Про2ресu6но 6ъзnрuемане u nрuла2ане на uзuck6aнuяma на ЕС по обласmu

Общumе за 6cuчku uзброенu no-goлy cekmopu cmpame2uчecku целu са :

•

за6ърш6ане на процеса на nрuемане на зakoнogameлcm6omo, необхоguмо за
npeg npucъeguнumeлнuя nepuog u nocmu2aнe на същесm6ен нanpegъk В
реалното uнme2pupaнe на Бъл2арuя ВъВ Въmрешнuя пазар на ЕС,

•

uз2ражgане на agмuнucmpamu6нa uнфpacmpykmypa u обученuе на kagpu,
необхоguмu за успешното u eфekmu6нo nрuла2ане на хармонuзuраноmо
зakoнogameлcm6o 6 Бъл2арuя съгласно go206opeнocmume В сnоразуменuеmо
,,Парmньорсm6о за nрuсъеguня6ане";

•

nocmu2aнe
на
kачесmВен
нanpegъk
за
nрukлюч6ане
npoцecume
на
npuBamuзaцuя u npecmpykmypupaнe на ukoнoмukama u лuбералuзацuя на
фuнансоВuя cekmop u ycлy2ume.
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Cneu,uфuчнume за omgeлнume cekmopu целu u заgачu са kakmo слеgВа:

2.3.3.1.

Тър206сkа noлumuka

•

nо-наmаmъшно uзраВняВане на mъp20Bckama noлumuka на Българuя чрез
nocmu2aнe на сnоразуменuя за сВобоgна mър20Вuя с nреференцuалнumе
napmньopu на ЕС;

•

koopguнupaнe на noзuцuume на Българuя no многосmраннumе mъp20Bcku

npe20Bopu В paмkume на СТО

2.3.3.2.

Mumнuu,u

•

•

Изnълненuе на мepkume, npegBugeнu 6 cmpame2uчeckuя nлан за uзгра:>kgане u
paз6umue на персонал, gосmаmъчно nog2om6eн за nрuлагане на но6оmо
зakoнogameлcm6o;
Изгра>kgане

u оборуgВане на ценmро6еmе за обученuе на kagpume на

регuонално нu6о;

•

•

2.3.3.3.

Paз6umue
u усь6ършенсm6ане на cucmeмume
npek6aлuфukaцuя
на
мumнuчeckume
cлy>kumeлu
uзuck6aнuяma за работното място;

за

6

k6aлuфukaцuя
u
зa6ucuмocm
от

Усь6ършенсm6ане на
cucmeмama за npegocmaBянe на uнформацuя на
kpauнume nompeбumeлu чрез uзгpa>kgaнemo на eguннama мumнuчecka
uнформацuонна cucmeмa.

Земеgелuе:

•

Въ6е>kgане на механuзмumе на cmpykmypнama noлumuka на ЕС за uнmегрuрано
paз6umue на ceлckume регuонu;

•

uзрабоm6ане на нацuоналнu noзuцuu no оmношенuе nрuлагане uзuck6aнuяma
на ОСП 6ъ6 6ръзkа с бъgещumе npe206opu за членсmВо 6 ЕС;

•

npegnpueмaнe на мepku no cekmopu, сьВмесmuмu с реформата на ОСП;

•

nog2omo6ka u uзгра>kgане на cmpykmypu за agмuнucmpupaнe на мepkume no
осп

2.3.3.4.

Транспорт

•

nрukлюч6ане на uнcmumyцuoнaлнama реформа (>k.n . agмuнucmpaцuя , мopcku u
npucmaнuщнu 6лacmu),

•

nрukлючВане фuнансоВоmо озgра6яВане на mpaнcnopmнuя cekmop,

•

uзnълненuе на 4-гоguшнаmа

(1997-20012.) uн6есmuцuонна програма на МТ,
11 11 u 11 Озgра6яВан е на БДЖ 1,

nрukлюч6ане на nрограмu 1Транзumнu nъmuщa
pekoнcmpykцuя на л-ще Софuя u n-ще Бургас,
1

2.3.3.5.

1

•

оkончаmелно nрukлюч6ане на npu6amuзaцuoннama програма 6 cekmopa,

•

nocmu2aнe на go20Bopeнocmu с ЕС no cno2ogбama Инmербус u no g ocmъna go
пазара 6ъВ Възgушнuя mpaнcnopm.

11

11

Ре2uонална noлumuka

•

nрuемане u nрuлагане на сnецuалuзuрано зakoнogameлcm6o В област та на
регuоналноmо paзBumue;

•

nрuемане на рамkо6 gokyмeнm /Нацuонална cmpame2uя/ за npo 6e>kgaн e на
среgно срочна u gългосрочна noлumuku за регuонално paз6umue;

•

nocmu2aнe на
6ъзgeucm6ue;

•

разрабоm6ане на koмnлekcнu ре2uоналнu cmpame2uu 1 npozpaмu u
uнmегрuрано paзBumue на nроблемнumе pauoнu 6 страната;

•

об6ърз6ане на azeнцuume за ре2uонално paз6umue u gpy2ume cmpykmypu,
geucmBaщu В nазарнu усло6uя 6 нацuоналнu u лоkалнu мpe>ku;

koopguнaцuя

на

нацuоналнumе

фонgо6е

с

регuон ално

poekmu за
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2.3.3.6.

•

nogkpena на uнuцuamuBume, сВързанu със съзgаВанеmо на nосmояннu мрежu
за транс гранuчно, транс нацuонално u межgу регuонално cъmpygнuчecmBo u
koonepupaнe, Вm . ч. В paмkume на npozpaмume на ЕС;

•

на българсkumе регuонu за ВнеgряВане на cmpykmypнume
noлumuku, nрuлаганu om cmpaнume - членku на ЕС чрез разрабоmВане на
cmpameгuu u nрограмu за ycmouчuBo соцuално - ukoнoмuчecko paзBumue с
оглеg kaнgugamcmBaнemo uм с koнkpemнu npoekmu за фuнансuране om
разлuчнu фонgоВе

•

npoekmupaнe на необхоguмаmа uнфpacmpykmypa, съобразена с mъp20Bckume
nomoцu u cъnъmcmBaщomo оборуgВане

nog2om0Bka

Eнepzemuka

•

nо-наmаmъшно хармонuзuране на българсkаmа енергuuна noлumuka с maзu на
ЕС В cъomBemcmBue с Бялата u Зелената kнuга за енергuя на бъgещеmо

•

nроgъюkаВане осъщесmВяВанеmо на cmpykmypнama реформа В cekmopa:

=>

за eлekmpoeнepгemukama - оmВаряне на пазара u npuBamuзaцuя на
paзnpegeлeнuemo
u npogaжбume на елеkmроенергuя на kpauнu
nompeбumeлu

=>
=>

nо-наmаmъшно npecmpykmypupaнe на ВылеgобuВнuя nogompacъл,

=>

nремuнаВане kъм регuоналнu ценu u снuжаВане размера на gържаВнаmа
cyбcuguя за ценmралuзuраноmо mоnлоснабgяВане,
съзgаВане на koнkypeнmнu nазарнu услоВuя u npegocmaBянe на огранuчен
gocmъn go преносната cucmeмa на omgeлнu kpynнu nompeбumeлu на
npupogeн газ,

•

gopaзBumue на нормаmuВнаmа u uнсmumуцuонална база на енергuuнаmа
eфekmuBнocm; uзnълненuе на Нацuоналнаmа програма за намаляване
енергоемkосmmа
на
бруmнuя
Вътрешен
npogykm
u
намаляване
BъзgeucmBuemo Върху оkолнаmа cpega om eнepгuuнume nреобразоВанuя,

•

В обласmmа на cuzypнocmma на енергоснабgяВанеmо - uзnълненuе на
Програмата за nрuсъеguняВане на ел.енергuuнаmа нu cucmeмa kъм
зanagнoeBponeuckama u наmруnВане на aBapuuнu зanacu по uзuckBaнuяma на
ЕС,

•

2.3.3.7.

В обласmmа на оnазВанеmо
cepooчucmBaщama uнсmалацuя

на оkолнаmа cpega В ТЕЦ '1Марuца uзmok

gоuзгражgане на
сnазВане на
noemume межgунароgнu ангажuменmu по оmношенuе на geucmByBaщu u
ноВоuзгражgащu ТЕЦ u ВЕЦ,

2" u

•

npoekmupaнe u nog2om0Bka за uзгражgане на ноВu uнBecmuцuoннu oбekmu,

•

В обласmmа на яgренаmа eнepzemuka - paзBumue на маmерuалнаmа база за
безопасно съхраненuе на paguoakmuBнu omnagъцu, nоgобряВане kонmрола за
kaчecmBomo на сВежоmо яgрено горuВо u onmuмuзupaнe горuВнuя цukъл на
geucmByBaщume peakmopu, uзnълненuе на npozpaмume за моgернuзацuя на
блоkоВе 1-4 u 5 u 6 на АЕЦ, nроgъюkаВане nog2om0Bkama на план u mexнuчecku
npoekm за бъgещоmо uзВежgане om ekcnлoamaцuя на блоkоВе 1 u 2 на АЕЦ,
nо-наmаmъшно усъВършенсmВуВане на нормаmuВнаmа база за яgрена
безопасност u оkончаmелно uзгражgане на Агенцuяmа за безопасно
уnраВленuе на paguoakmuBнume omnagъцu.

Съобщенuя
По-наmаmъшно paзBumue u лuбералuзuране на пазара на съобщumелнu услугu,
nреВръщане на Българuя В cmpameгuчecku съобщumелен център В Югоuзmочна
EBpona u yчacmue В naнeBponeuckume мрежu u услугu чрез:

•

хармонuзuране
на
зakoнogameлcmBomo
В
обласmmа
на
noщume
gалеkосъобщенuяmа (nрuемане на ноВ заkон за noщeнckume съобщенuя)

•

съзgаВане на uнcmumyцuoнaлнu u mехнологuчнu Възможносmu за nрuложенuе
на нормаmuВнаmа база

u
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•

сьзgаВанеmо на незаВuсuм
gалеkосьобщенuя u noщu

регулаторен

орган

(Нацuонална

агенцuя)

•

npegocmaBянe на koнцecuu u лuцензu за naнeBponeucku мрежu u услугu;

•

uзгражgане на сьВременна нацuонална сьобщumелна uнфpacmpykmypa kamo

no

mехнологuчна основа за paзBumue на uнформацuонноmо общесm6о;

2.3.3.8.

Промuшленосm

•

По-наmаmъшно усkоряВане nроцеса на npecmpykmypupaнe на ukoнoмukama u
осuгуряВане на услоВuя за реален растеж на npouзBogcmBomo:

•

прukлючВане

В

осноВнu

лuнuu

на

•

засuлВане uнBecmuцuoннama akmuBнocm;

nроцеса

на

npuBamuзaцuя

на

промuшленосmmа;

•

озgраВяВане

npegnpuяmuяma ,

nocmaBeнu

В

uзолацuя,

лukBugupaнe

на

губещumе npouзBogcmBa;

•

разшuряВане базата на ekcnopmнo opueнmupaнume npouзBogcmBa ;

no- наmаmъшно гаранmuране на ycmouчuBa mенgенцuя за uнmензuВно
paзBumue на мaлkume u cpegнu npegnpuяmuя u сmuмулuране nроцеса на
еВроnеuзацuя u uнmернацuоналuзацuя на мaлkume u cpegнu npegnpuяmuя
Оkолна cpega
•

2.3.3.9.

•

оmсmраняВане на мuналu еkологuчнu замърсяВанuя ;

•

eфekmuBнo uзnолзВане на cpegcmBama om Нацuоналнuя фонg за оnазВане на
оkолнаmа cpega за uнBecmuцuoннu npoekmu u търсене на ноВu uзmочнuцu за
фuнансuране на makuBa geuнocmu ;

•

uзnълненuе на Нацuоналнаmа програма за npekpamяBaнe на ynompeбama на
озононарушаВащu ВещесmВа;

•

сuнхронuзuране на eмucuoннume нормu u cmaнgapmu за koмnoнeнmume на
оkолнаmа cpega - Възgух, Bogu, omnagъцu - с meзu на ЕС; nogгomoBka за
uнkopnopupaнe на gupekmuBama за uнmегрuрано npegomBpamяBaнe u
kонmрол на замърсяВанеmо;

•

nрuемане на нормаmuВна уреgба по бuологuчноmо замърсяВане ,
оkолнаmа cpega u уnраВленuе на xuмuчнume omnagъцu;

•

ykpenBaнe на kagpoBuя nоmенцuал, необхоguм за nрuлаганеmо на npuemomo
през nepuoga зakoнogameлcmBo на ЕС.

шума В

2.3.3.1 О. Яgрена безоnасносm

•

ПроgължаВане хармонuзuранеmо на яgреноmо зakoнogameлcmBo на cmpaнama
на базата на gokyмeнmume на EВponeuckuя съюз, Вkлючumелно съзgаВане на
gokyмeнmu no безопасно uзВежgане на АЕЦ om ekcnлoamaцuя;

•

nрuлагане на зanagнoeBponeucka ekcnepmнa помощ В обласmmа на оценkа на
мepkume за поВuшаВане безоnасносmmа на geucmBaщume блоkоВе на АЕЦ
11

•

Козлоgуu .;
11

по-наmаmъшно nоВuшаВане на
kBaлuфukaцuяma на paбomeщume В
регулuращuя орган на cmpaнama на базата на усВояВане меmоgологuяmа u
npakmukama на регулuращumе органu на ЗanagнoeBponeuckume cmpaнu .

2.3.3.11. Научно-uзслеgо6аmелсkа u раз6оuна geuнocm

•

НамаляВане на npekoмepнama ценmралuзацuя В cekmopa u гаранmuране на
uнmeлekmyaлнama сВобоgа на akageмuчнama общност;

•

Прuемане на npaBumeлcmBeнa среgно срочна програма за осноВнumе
наnраВленuя
за
gържаВно
регулuране
на
научнumе
uзслеgВанuя
u
mexнoлoгuume;

•

Пpecmpykmypupaнe на uнcmumyцuoнaлнama рамkа на НИТР u nogгomoBka на
нормаmuВнаmа уреgба, разшuряВаща самосmояmелносmmа на ompacлoBume
научноuзслеgоВаmелсku uнcmumymu.
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2.3.3.12.

•

Ре2ламенmuране на формumе на сВобоgно 9020Варяне на uнcmumymume с
napmньopu-nompeбumeлu /нацuоналнu u чужgесmраннu/.

•

Vчacmue на gържаВаmа В koopguнaцuяma u фuнансuранеmо на научнumе
uзслеgВанuя на межgунароgно раВнuще. ОбВързВане на нацuоналнumе
фонgоВе
за
научнu
uзслеgВанuя
u uнoBaцuume с yчacmuemo на
ме:жgунароgнumе uзcлegoBameлcku npo2paмu. УmВържgаВане на прозрачност
u бeзnpucmpacmнa npoцegypa npu фuнансuранеmо;

•

засuлен режuм на охрана на npaBama на uнmелеkmуална собсmВеносm;

•

nрuсъеguняВане kъм npo2paмume на ЕС
НИТР, Eypeka, Kocm

за НИТР -

V рамkоВа програма за

Соцuална noлumuka, обученuе, образо6анuе, зgра6еопаз6ане u kyлmypa
Соцuална noлumuka
ОсъщесmВяВане на geuнocmu насоченu kъм съзgаВане на npegnocmaBku за
nоgобряВане u uнmеграцuя на kонmрола Върху сnазВанеmо на uзuckBaнuяma за
зgраВе u безопасност npu работа, балансuране mърсенеmо u nреgлаганеmо на
работна сuла; намаляВане на gоnълнumелнuя нamuck на пазара на mpyga
BcлegcmBue npecmpykmypupaнemo на ukoнoмukama u соцuалнаmа сфера ;
съзgаВане на onmuмaлнu услоВuя за фунkцuонuране на пазара на mpyga чрез
усъВършенсmВане на нормаmuВнаmа уреgба В epomBemcmBue с eBponeuckume
cmaнgapmu; paзBumue на cucmeмama за gоброВолно соцuално осuгуряВане u на
nрофесuоналнumе ocu2ypumeлнu фонgоВе; paзBumue на cucmeмume
на

соцuалнumе услугu,
благоmВорumелносmmа u хуманumарнаmа помощ u
съзgаВанеmо на ноВu фонgоВе за соцuалнu u uнBecmuцuoннu целu . Пpupumemнo
kонценmрuране на ycuлuяma Върху :

•

02ранuчаВане на paзnpocmpaнeнuemo на безрабоmuцаmа u съkращаВане на
неuнаmа nроgължumелносm cpeg хора 6 нau-meжko nоложенuе на пазара на

mpyga;
•

nрецuзuране на kpumepuume за gocmъn go nоgnомагане u промяна на
механuзмumе за gоnълВане на goxogume, чрез uз2ра:жgане на еguнна схема за
месечно u целеВо nognoмa2aнe ;

•

ВъВежgане на nазарнu npuнцunu чрез npuBamuзupaнe на geuнocmu u
насърчаване на часmноmо npegnpueмaчecmBo npu осъщесmВяВанеmо на ноВu

•

сmuмулuране на napmньopcmBomo межgу нenpa6umeлcmBeнume ор2анuзацuu
u gържаВнumе cmpykmypu на соцuалнumе 2puжu u разрабоm6анеmо на
npo2paмu за съВмесmна geuнocm, с 02леg nоВuшаВане обхВаmа, kaчecm6omo u
Buga на ycлy2ume;

•

усъ6ършенсm6ане на uнформацuоннаmа cucmeмa
eguннama Нацuонална uнформацuонна cucmeмa;

соцuалнu услу2u ;

u uнme2pupaнemo u В

Образо6аmелна noлumuka

•

nog2om0Bka u nрuемане на gър:жа6нu образоВаmелнu uзuckBaнuя;

•

nocmu2aнe на cъnocmaBuмocm 6 съgържанuеmо u uзuckBaнuяma за 2ражgансkо
образоВанuе, чужgо eзukoBo обученuе u ноВu uнформацuоннu mexнoлo2uu;

•

съзgаВане
на
А2енцuя
за
nрофесuоналнu
kBaлuфukaцuu
на
среgно
образоВаmелно нuВо; Въ6ежgане на степенна cucmeмa на k6aлuфukaцuume,
cъomBemcmBaщa на European Job offers and Request services

•

onmuмuзupaнe на cucmeмama за уnраВленuе u фuнансuране на мрежата om
общообразо6аmелнu u nрофесuоналнu учuлuща съобразно нацuоналнumе,
регuоналнu u месmнu nompeбнocmu;

•

уm6ържgаВане на akmuBнo соцuално napmньopcmBo В cucmeмama за
nрофесuонално образоВанuе u обученuе. Прuемане на Сnоразуменuе межgу
yчacmнuцume В процеса на нацuонално нuВо
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•

Paз6umue на нацuоналнаmа cucmeмa за неnреkъснаmо nрофесuонално
обученuе, оmго6аряща на npoцecume на npecmpykmypupaнe на ukoнoмukama;

Зgра6еопаз6ане

•

разрабоmkа на нацuоналнu u межgунароgнu nрограмu за npoфuлakmuka на
заболя6анuяmа u nромоцuя на зgpa6emo;

•

nреференцuалнu грuжu за зgpa6emo на geцama, млаgежumе, бременнumе u
uн6aлugume;

•

сьзgа6ане

на

нацuонална

noлumuka

за

обученuе

на

мeguцuнcku

kagpu,

сьuзмерuма с e6poneuckume cmaнgapmu;

•

осuгуря6ане на nрофесuонална
мeguцuнckume cneцuaлucmu.

с6обоgа

u защumа

на

uнmepecume

на

Културна noлumuka

•
•

Проgължа6ане

на

yчacmuemo

6 програмата
ayguo6uзyaлнama програма „Megua 11".

„Рафаел"

u

6kлюч6ане

6

Вkлюч6ане 6 e6poneuckume kyлmypнu u apmucmuчнu uнформацuоннu мрежu.
Досmъn go базumе gаннu на Общността

•

Хармонuзuране на koc6eнomo kулmурно
мumнuчecku paзnopegбu/ с npa6omo на ЕС

зakoнogameлcm6o

2.3.3.13. Пoлumuka 6 обласmmа на млаgежmа, фuзuчeckomo 6ьзnumaнue u

/gанъчнu

u

cnopma

•

Вkлюч6ане 6 сьщесm6у6ащu u но6u nрограмu на ЕС /,,Леонарgо ga Вuнчu" ,
EВponeucka gобро6олчесkа служба u gp. /;

•

Поgnомагане на пълноценното yчacmue на млagume хора 6 жu6oma на
общuнumе u peгuoнume u на регuоналнumе млаgежku органuзацuu, 6
cьom6emcm6ue с EВponeuckama харта за yчacmue на млagume хора 6 жu6oma
на общuнаmа u регuона;

•

Изгражgанеmо u nepuoguчнomo akmyaлuзupaнe на базu gаннu, сьgържащu
uнформацuя

за nроблемumе, с6ързанu сьс зgpa6emo, akmu6нuя omgux,
mpygo6ama заетост u общесm6енаmа ангажuраносm u uнmеграцuя на
млagume хора;

•

Съзgа6ане на сnецuален фонg за nрu6лuчане на uзВънбюgжеmнu uзmочнuцu за
фuнансuране на млаgежku u gemcku geuнocmu/B усло6uяmа на nарuчен
сь6еm/;

•

Хармонuзацuя на cnopmнomo уnра6ленuе u cmpykmypu сьобразно npakmukama
на cmpaнume-члeнku на E6poneuckuя сьюз;

•

Хармонuзuране

на

koc6eнomo

млаgежkо

спортно

u

зakoнogameлcm6o

/gанъчнu u мumнuчecku paзnopegбu/ с npa6omo на ЕС.

2.3.3.14. Информацuонно общесm6о
Съзgа6ане на хармонuзuранu с oбщoe6poneuckume npa6нu u регулаmорнu paмku
за u mехнологuчнu 6ъзможносmu за paз6umue на uнформацuонноmо общесmВо,

ВъВежgане

на

uнформацuоннu

mexнoлo2uu

за

gържа6наmа

u

oбщuнckume

agмuнucmpaцuu, ВъВежgане на елеkmронна mър20Вuя.

2.3.3.15. Cmamucmuka

•

Внеgря6ане на uзuck6aнuяma на ЕС, nосоченu В npouз6ogcm6eнume нареgбu u
нормаmuВнu
gokyмeнmu
6 областта на cmamucmukama на
npegnpuяmuama, omgeлнume cekmopu на ukoнoмukama u соцuалнаmа сфера,
kakmo u за фунkцuоналнumе uзслеgВанuя;

gpy2u

•

paз6umue u nрuложенuе на cucmeмama от нацuоналнu kлacuфukaцuu u
номенkлаmурu В cьom6emcm6ue с усь6ърwенсm6анеmо на eBponeuckume
cmaнgapmu u 6неgря6анеmо на но6u uнформацuоннu mexнoлo2uu.
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•

2.3.4.

осu2уряВане
на
cьnocmaBuмocm,
cmamucmuчeckama меmоgоло2uя В
ре2uоналнumе cmamucmuku;

сраВнuмосm
областта
на

eguнcmBo
на
оkолнаmа cpega
u

u

Пog2omo6ka за пълно 6ъзпрuемане u прuла2ане на общата Външна noлumuka u
noлumuka на cu2ypнocm на ЕС

•

nocmu2aнe на Bucoka степен на koopguнaцuя на Външноnолumuчесkаmа
geuнocm на Бъл2арuя с ОВППС u постепенно ВkлючВане ВъВ формuранеmо u
осъщесmВяВанеmо на Общата Външна noлumuka u noлumuka на cu2ypнocm на
ЕС;

•

nрuла2ане на общumе npuнцunu на ЕС за уmВържgаВане на
ВърхоВенсmВоmо на заkона, зачumанеmо на npaBama

•

уmВържgаВане на Българuя kamo kamo сmабuлuзuращ фakmop В ЮИ Е u kamo
uнфpacmpykmypeн център В Ю2оuзmочна EBpona;

•

aganmupaнe на нацuоналнumе npoцegypu В npoцecume на nланuранеmо u

оmношенuяmа с

mpemu

geмokpaцuяma,
на чоВеkа В

cmpaнu;

npoBeжgaнemo на хуманumарнu, cnacumeлнu u мuро оnазВащu мucuu kъм
meзu на Съюза;

•

npuBeжgaнe на nog2om0Bkama на Военнumе acnekmu за членсmВо В ЗЕС В
cъomBemcmBue с процеса на nocmeneннama мoguфukaцuя на статута на
асоцuuрано napmньopcmBo В ЗЕС;

•

разшuряВане yчacmuemo В ор2анu , omkpumu за acoцuupaнume napmньopu ,
kakmo u cъmpygнuчecmBo със cyбopguнupaнu зВена зВена на ЗЕС;

•

nоВuшаВане на onepamuBнama съВмесmuмосm на ВС на РБъл2арuя с ВС на
cmpaнume от ЗЕС;

2.3.5.

•

nogгomoBka за yчacmue В заgачu В gyxa на Пеmерсбергсkаmа gеkларацuя;

•

uзnълненuе

•

заnочВане

на зagaчume В cъomBemcmBue с
nogгomoBka u nрuсъеguняВане kъм НА ТО;

Нацuоналнаmа

програма

за

npe20Bopu за nрuсъеguняВане на Бъл2арuя kъм НАТО .

Cъmpygнuчecm6o 6 обласmmа на npa6ocъguemo u 6ьmрешнumе paбomu

•

paзBumue u ВъВежgане на cucmeмu

за eфekmuBeн

2ранuчен

kонmрол u

уnраВленuе;

•

заВършВане на uзгражgанеmо на цялостна uнформацuонна cucmeмa на ГКП П u
моgернuзацuя на uнфpacmpykmypama на 2ранuчнumе npexogu;

•

унuфuцuране на cucmeмume, uзuckBaнuяma u npoцegypume за ВuзоВ kон m рол
с 02леg kpumepuume на ЕС;

•

nрuлагане на сыласуВанаmа В ЕС мuграцuонна noлumuka
оmношенuе на търсенето на убежuще;

•

постепенно uнkopnopupaнe на eBponeuckomo зakoнogameлcmBo В сфера та на
uнформацuоннuя обмен (SIS) u зaщumama на лuчнumе gаннu;

•

огранuчаВане на agмuнucmpamuBнuя разрешumелен режuм u оnросmяВан е на
agмuнucmpamuBнume npoцegypu;

•

съзgаВане на go20Bopнu npegnocmaBku за uнme2pupaнe с межgунароg н umе
cmpykmypu за борба с транс 2ранuчнаmа npecmъnнocm на осноВаmа на
gBycmpaннu мeжgynpaBumeлcmBeнu сnоразуменuя u межgуВеgомсm 6енu
cno2ogбu;

•

cъmpygнuчecmBo с eBponeuckume uнcmumyцuu u noлuцeuckume ор2ан u на
gържаВumе-членku
В областта на борбата с
незаkоннuя
mpaфuk,
npouзBogcmBo u mър20Вuя с нapkomuчнu u ncuxomponнu cpegcmBa u cypo Buнu
за тяхно npouзBogcmBo;

u на npoцegypume no
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•

обмен на uнформацuя u cьmpygнuчecmBo no
наkазаmелно- npaBнu Bъnpocu u В обласmmа на

гражgансkо-nраВнu
u
осьщесmВяВанеmо на

мumнuчeckuя kонmрол.

3. Дълzосрочнu npuopumemu om 2001z. go

npucъeguня6aнemo

Cmpame2uчeckama цел 6 moзu nepuog е успешно про6ежgане на npe206opu за
прuсъguня6ане kъм ЕС.
Целта npegnoлaгa цялосmнаmа nogгomoBka u нacmpouka за работа В услоВuяmа
на членсmВоmо, Възnрuеманеmо на npuнцunume за работа на ЕС u npuBeжgaнe на
българсkоmо зakoнogameлcmBo В пълно cьomBemcmBue с npaBomo на ЕС.
Opueнmup за работата В moзu nepuog е nocmuгaнemo на формулuранumе В
ДогоВора за ЕС целu u npuнцunu u cmpukmнomo uзnълненuе на заgълженuяmа no
EВponeuckomo сnоразуменuе за асоцuuране.

3.1.

Поgцелu по uзпълненuе на noлumuчeckume kpumepuu за членсm6о

•
•

nocmu2aнe на Bucoka cmeneн на noлumuчecka зрялост на общесmВоmо u
фунkцuонuраща geмokpamuчнa u npaBoBa gържаВа;

npuBeжgaнe на koнcmumyцuoннume paзnopegбu В пълно cьomBemcmBue сьс
заgълженuяmа om членсmВоmо;

•

gоuз2ражgане на agмuнucmpaцuя, способна ga npoBege nog2om0Bkama u
npe20Bopume за nрuсьеguняВане kъм ЕС u ga uзnълняВа заgълженuяmа,
npouзmuчaщu om nълноnраВноmо членсmВо чрез:

•

•

=>

уmВържgаВане на ycmpoucmBo u geuнocm на op2aнume на gържаВнаmа
Власт, сьВмесmuмо с moBa на cmpaнume-члeнku на ЕС;

=>

съзgаВане на npouзm u чaщume om цялосmноmо nрuемане на eBponeuckomo
зakoнogameлcmBo зВена u uнcmumyцuu;

=>
=>

обученuе на gосmаmъчен броu cneцuaлuзupaнu ynpaBлeнcku kagpu;

=>

aganmupaнe
на
gържаВнаmа
agмuнucmpaцuя
ukoнoмuчecku , соцuалнu u gpyгu nроменu.

огранuчаВане kopynцuяma
u органuзuранаmа npecmъnнocm В cmeneн,
nocmu2нama om cmpaнume-члeнku на ЕС;

kъм

нacmъnBaщume

осu2уряВане пълноценното фунkцuонuране на 2paжgaнckomo общесmВо чрез:

=>

akmuBнo ВkлючВане на нenpaBumeлcmBeнume ор2анuзацuu В соцuалнuя,
ukoнoмuчeckuя u noлumuчeckuя жuBom;

=>

paзBumue на механuзмumе за eфekmuBeн u пълен 2paжgaнcku kонmрол
Върху gържаВнаmа u общuнсkаmа agмuнucmpaцuя.

ykpenBaнe на 2apaнцuume

за сnазВанеmо npaBama на чоВеkа u npaBama на

лuцаmа, nрuнаgлежащu kъм малцuнсmВа чрез:

•

=>

mрансnонuране u nрuла2ане на межgунароgнumе go20Bopeнocmu В meзu
обласmu;

=>

nоggържане нeoбxoguмume
ukoнoмuчecku u noлumuчecku услоВuя за
пълноценно yчacmue на малцuнсmВенumе 2pynu В общесmВенuя жuBom;

ykpenBaнe на uнcmumyцuume на сьgебнаmа cucmeмa u nog2om0Bkama uм за
фунkцuонuране В услоВuяmа на nълноnраВно членсmВо чрез:

=>

kачесmВено nоgобряВане на cъgonpouзBogcmBomo u съзgаВане
eфekmuBнa u onepamuBнo фунkцuонuраща съgебна cucmeмa

=>

сблuжаВане

на

наkазаmелноmо

на

u 2paжgaнckomo npaBo В Бъл2арuя с

npuemomo om ЕС.

=>

реално осu2уряВане egнakBomo nрuла2ане на заkона u сmабuлносm на
Влезлumе В сuла съgебнu реш е нuя.
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3.2.

Поgцелu по uзпълненuе на ukoнoмuчeckume

kpumepuu за членсm6о

ОсноВна цел ще бъgе посmuгане u поggържане на mpauнa фuнансоВа
сmабuлuзацuя kamo npegnocmaBka за прuблuжаВане go мaacmpuxmckume
kpumepuu за kонВергенmносm по ДогоВора за EВponeucku съюз u сьоmВеmнuя
Проmоkол относно VcmaBa на EВponeuckama cucmeмa на ценmралнu банku u
EВponeuckama централна банkа.

3.3.

Поgцелu по nрuемане заgълженuяmа на членсm6оmо

Посmuган е mо на способност за поемане на заgълженuяmа по сВобоgноmо
gBuжeнue на cmoku, хора, услугu u kanumaлu В koнmekcma на Въmрешнuя пазар на
ЕС В пълен обем, на осноВаmа на omkpuma пазарна ukoнoмuka u сВобоgна
kонkуренцuя, kamo се omчumam услоВuяmа на Иkономuчесkuя u Валутен съюз В
ЕС. СъзgаВане на услоВuя за paзBumue на uнформацuонноmо общесmВо, kamo се
нanpaBu оценkа на негоВumе соцuалнu acnekmu u се оkаже cъgeucmBue на малkuя
u среgен бuзнес за nолзВане на рабоmнаmа ръkа om разсmоянuе .
По оmношенuе на noлumukume на Общносmmа осно6наmа цел ще бъgе
npucmъnBaнe kъм nрuлагане на няkоu om koмnoнeнmume на общumе noлumuku а
ЕС В nepuoga npegu npucъeguняBaнemo, В m.ч. gouзгpa>kgaнe u фунkцuонuране на
нeoбxoguмume cmpykmypu за mяхноmо nрuлагане.
По - нататъшно paзBumue u yчacmue на Българuя В mpaнceBponeuckume мрежu с
цел
уm6ърж:gа6анеmо
на
роляmа
на
Бълzарuя
kamo
реzuонален
uнфpacmpykmypeн ценmър 6 Юzоuзmочна E6pona чрез :

•

осъщесmВяВане
на
uuнфpacmpykmypama

npuopumemнume
npoekmu
по
uзгражgане
на
В cъomBemcmBue с geфuнupaнume oбщoeBponeucku

kopugopu
•
•

paзBumuemo на гранuчнumе

npexogu,

paзBumuemo на транс kонmuненmалнаmа Връзkа ЕВроnа - КаВkаз - Централна
Азuя ,

3.4.

•

уеgнаkВяВанеmо
оkолнаmа cpega.

на

uзuckBaнuяma

за

безопасен

mpaфuk

u оnазВане на

•

осuгуряВане на работа на eлekmpoeнepгuuнama нu cucmeмa В паралел със
зanagнoeBponeuckama u uзлuзане на Българuя на eBponeuckuя енергuен пазар,

•

В областта на яgренаmа eнepгemuka - аналuз на Възможносmumе за
разнообразяване на gocmaBkume на сВежо яgрено горuВо, nogгomoBka за
uзnълненuе на плана за бъgещо uзВежgане от ekcnлoamaцuя на блоkоВе 1 u 2
на АЕЦ, nрukлючВане програмата за моgернuзацuя на блоkоВе 5 u 6 на АЕЦ.

•

nрugържане kъм npuнцunume на межgунароgнu
npomokoлu В обласmmа на яgренаmа безопасност;

•

лuбералuзацuя на mелеkомунukацuоннuя u nощенсkuя пазар, пълно ВъВежgане
на naнeBponeuckume мрежu u услугu ;

kонВенцuu,

go20Bopu u

Обща Външна noлumuka u noлumuka на cuzypнocm на ЕС

•

nocmuгaнe на тясна Външноnолumuчесkа koopguнaцuя с ЕС по Bъnpocume

om

общ uнmepec чрез:
~ сыласуВанеmо на елеменmu om Външната noлumuka по оmношенuе на

mpemu

cmpaнu;

~ засuлВане
обмена
на
межgунароgнu Bъnpocu;

uнформацuя

за

noзuцuume

по

разлuчнu

~ akmuBuзupaнe на обмен на cneцuaлucmu В maзu област

•

uзгражgане

на

gunлoмamuчecka

служба,

agekBamнa

на

заgълженuяmа

на

страна- член на ЕС;
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3.5.

•

решаване на сьщесmВуВащumе omkpumu Bъnpocu
nроgължаВащumе npe20Bopu със cьcegнume cmpaнu;

•

yчacmue В ор2анu u uнcmumyцuu на ЗЕС no Bъnpocume на отбраната В
cьomBemcmBue с noBuweнuя статут на РБъл2арuя В ЗЕС;

•

nocmu2aнe на onepamuBнa сьВмесmuмосm
cmpaнume-члeнku на ЗЕС.

на

ВС

на

u

nрukлючВане

РБъл2арuя с

ВС

на

на

В обласmmа npa6ocъgue u 6ъmрешнu paбomu

•

nоgобряВане на ор2анuзацuяmа u ynpaBлeнuemo на 2ранuчнuя kонmрол u
nog2om0Bka за nоемане на заgълженuяmа на Бъл2арuя kamo naзumeл на
Външнumе 2ранuцu на ЕС срещу geucmBuяma на ор2анuзuранu npecmъnнu

2pynu;
•

сьзgаВане на Bcuчku необхоguмu npegnocmaBku за членсmВо В ЕВРОПОЛ;

•

заВършВане на gBycmpaннomo ре2улuране на cъmpygнuчecmBomo В областта
на
межgунароgноnраВнаmа
nомощ u
nocmeneннo
nремuнаВане
kъм
мно2осmранноmо
урежgане
на
межgуgържаВнumе
оmношенuя
В
наkазаmелнаmа u 2ражgансkо npaBнama маmерuя .

4. Сблu>kа6ане на зakoнogameлcm6omo
В сВояmа „Програма 1997-2001" npaBumeлcmBomo оnреgеля geuнocmma по
сблшkаВанеmо на бъл2арсkоmо зakoнogameлcmBo с npaBomo на ЕС kamo осноВен
npuopumem на сВояmа заkоноgаmелна akmuBнocm . ОсноВен uнсmруменm за
nланuране u koopguнupaнe на geuнocmma no сблuжаВанеmо е Нацuоналнаmа
nро2рама за nрuемане gocmuжeнuяma на npaBomo на ЕО В бъл2арсkоmо
зakoнogameлcmBo.
Тя
се
осноВаВа
на
gokyмeнma
ПарmньорсmВо
за
nрuсъеguняВане u npegcmaBляBa guнамuчен план, разnреgелен В kpamkocpoчeн
(1998 2.) u среgно срочен план (go 2001 2.). В Про2рамаmа са формулuранu kakmo
зakoнogameлнume npuopumemu, maka u uнcmumyцuoнaлнomo u фuнансоВо
осu2уряВане на nроцеса на сблuжаВане . Про2рамаmа npegcmou ga бъgе уmВърgена
от ПpaBumeлcmBomo u ga се nреВърне В осноВен gokyмeнm, no koumo
EBponeuckuяm сьюз ще omчuma нanpegъka на страната В nog2om0Bkama u за
npe20Bopu за nрuсъеguняВане . Неразgелна част от Нацuоналнаmа nро2рама са
Нацuоналнаmа хармоно2рама u maблuцume за cьomBemcmBue, uз2omBeнu u
akmyaлuзupaнu
om
MuнucmepcmBomo
на
npaBocъguemo
u
npaBнama
еВроuнmе2рацuя no uнформацuя на ompacлoBume мuнucmepcmBa u gpy2u
BegoмcmBa.

На сблuжаВане nogлeжu kakmo geucmBaщomo, maka u бъgещоmо бъл2арсkо
зakoнogameлcmBo. СблuжаВанеmо се осьщесmВяВа по оmношенuе цялото npaBo
на ЕС.

Конmролuранеmо на nроцеса на сблuжаВанеmо ще се uзВършВа
BзauмogeucmBue с ompacлoBume м 1Jнucmepcm6a u BegoмcmBa чрез:

4.1.
4.1.1.

В

тясно

•

реgоВна (gВумесечна) аkmуалuзацuя на Нацuоналнаmа хармоно2рама ;

•

nepuoguчнu omчemu за npo2peca ВъВ Всяkа област u оценkа на
ompuцameлнume BъзgeucmBuя с 02леg на сВоеВременна kopekцuя В
opueнmaцuяma u meмnoBeme В процеса на сблuжаВане.

Kpamkocpoчнu npuopumemu:
В обласmmа на Въmрешнuя пазар: защumа npaBomo на uнmелеkmуална
собсmВеносm; фuнансоВu услу2u; gанъчно облагане; nърВа cucmeмamuзaцuя на
gържаВнumе nомощu; nрuемане на ПраВuла за наблюgенuе на gържаВнumе
nомощu; nрuемане ноВ Заkон за защumа на kонkуренцuяmа; 2ражgансkо npaBo;
gружесmВено npaBo; засmрахоВане; ценнu kнuжа; meлekoмyнukaцuu; защumа на
nompeбumeля
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4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

В обласmmа на npaBocъguemo u Въmрешнumе paбomu: борба с органuзuранаmа
npecmъnнocm; мepku срещу прането на napu В cъomBemcmBue с нoBonpuemomo
зakoнogameлcmBo; поgобряВане ynpaBлeнuemo на gържаВнumе гранuцu; борба с

ayguonupamcmBomo
Оkолна cpega
Eнep2emuka
Транспорт

С оглеg на kонmролuране на процеса на сблuжаВане u сВоеВременно kopuгupaнe
на opueнmaцuяma u meмnoBeme на процеса на сблuжаВане мuнucmepcmBama u
BegoмcmBama
ще
nogгomBяm
nepuoguчнu
аналuзu
за
Влuянuеmо
на
npucъeguняBaнemo Върху Bceku оmgелен cekmop.
Bcuчku npoekmu за нормаmuВнu akmoBe ще се npugpyжaBam om сnецuален
cepmuфukam за cъomBemcmBue, съgържащ оценkа на Вносumеля за негоВоmо
cъomBemcmBue
с
eBponeuckomo
зakoнogameлcmBo.
Вносumеляm
на
зakoнonpoekma ще npegcmaBя uзчерnаmелна оценkа относно cmpykmypama за
kонmрол по uзnълненuеmо на akma, обезnеченосmmа с nogгomBeнu kagpu u
бюgжеmнumе cpegcmBa за негоmоВо nрuлагане. ПpaBumeлcmBomo nреgлага
nоgобна
npoцegypa
за
оценkа
на
cъomBemcmBuemo
на
npueмaнomo
зakoнogameлcmBo ga бъgе разработена u nрuлагана u npegu гласуВанеmо му от
страна на Hapogнomo събранuе.
Важен
acnekm В областта на сблuжаВане на зakoнogameлcmBomo е
noBuwaBaнemo на npaBнama kyлmypa по оmношенuе на нормumе u съgебнаmа
npakmuka на EВponeuckuя съюз на юpucmume u cлyжumeлume от gържаВнаmа
agмuнucmpaцuя. Със cъgeucmBuemo на EВponeuckuя съюз В нацuонален мащаб ще
се реалuзuра програма за обученuе на служumелu om gържаВнаmа аgм11нuсmрацuя
по eBponeucko npaBo. ПpegBuжgam се сnецuалнu nрограмu за ВъВежgанеmо на
cъguume В nроблемumе на eBponeuckama съgебна npakmuka. В moBa оmношенuе

шupoko ще се uзnолзуВаm Възможносmumе на програмата PHARE, ТАЙ ЕКС u
преgлаганоmо cъgeucmBue от peguцa gържаВu -членku на ЕС.

4.2.
4.2.1.
4.2.1.1.

Среgносрочнu

npuopumemu - 1999-2001 2.

Вътрешен пазар- ВъВ Bcuчku обласmu
ПраВосъguе u Въmрешнu paбomu:

•

борба с kopynцuяma u органuзuранаmа npecmъnнocm

•

paзBumue на cucmeмu за eфekmuBнo уnраВленuе u kонmрол на гранuцumе

•

мuграцuя u npaBo на убежuще

4.2.1.2. Земеgелuе
4.2.1.3. Eнep2emuka
4.2.1.4. Транспорт
4.2.1.5. Tpyg u соцuална noлumuka
4.2.1.6. Оkолна cpega
4.2.1.7. Ре2uонална noлumuka u BзauмogeucmBue
Орzанuзацuонно u ресурсно обезnеча6ане на Cmpamezuяma
5.1.
Kpamkocpoчнu целu u npuopumemu
5.1.1.
ФuнансоВu pecypcu:
5.1.1.1. ОсuгуряВане uзnълненuеmо на заgълженuяmа на страната по EBponeuckomo
сnоразуменuе за асоцuuране u на нanpegъk по оmношенuе kpumepuume om
Копенхаген, koumo са услоВuя за nроgължаВане на фuнансuранеmо om страна на

5.

ЕС.
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5.1.1.2.

EфekmuBнo uзnолзВане на cpegcmBama от 2oguwнama програма ФАР за

1998

2.

(60

млн еkю);

5.1 .1.3. EфekmuBнo усВояВане на cpegcmBama, n pegBugeнu п о ноВuя „ механuзъм за
902онВане" (catch-up facility), сnецuално за Българuя, ЛаmВuя , ЛumBa, Румънuя u
СлоВаkuя В размер на 100 млн еkю om общuя бюgжеm на ФАР (koumo могат ga се

5.1.1.4.

nолзуВаm през

1998 u 1999 2.)

ИзnолзВане на

cpegcmBama

по многонацuоналнumе

u хорuзонmалнu

nрограмu по

(ФАР);

5.1.1.5.

ИзnолзВане Възможносmumе за фuнансuране на nuлomнu npoekmu по ФАР В
областта
на
регuоналноmо
paзBumue,
nоземленаmа
реформа
uлu
npecmpykmypupaнe u npuBamuзupaнe на 2олемu uнgycmpuaлнu npegnpuяmuя, В
koнmekcma на nog2om0Bkama на Българuя за yчacmue В cmpykmypнume фонgоВе
на Съюза;

5.1.1.6.

ИзnолзВане на Възможносmumе за съВмесmно фuнансuране на npoekmu om ЕИБ,
ЕБВР u CBemoBнama банkа за npuopumemнu npoekmu В областта на оkолнаmа

cpega, mpaнcnopma u nрuлаганеmо на нормumе u cmaнgapmume на ЕС със
cpegcmBa на ФАР u межgунароgнumе фuнансоВu uнcmumyцuu , kakmo u от
ноВаmа бюgжеmна лuнuя на EВponeuckama koмu cuя за фuнансuране на 2олемu
uнфpacmpykmypнu npoekmu (LSIF - Large Scale lnfrastructure Facility);

5.1.1.7.

ОсuгуряВане на cpegcmBa om бюgжеmа за
npuopumemнume npo2paмume на Общността;

фuнансuране

yчacmuemo

В

5.1.1.8. ПроучВане на целесъобразността от еВенmуално формuране на сnецuален фонg
„EВponeucka uнmеграцuя" В нацuоналнuя бюgжеm , от koumo ga се фuнансuра m
учасmuя В nрограмu , npoekmu u мeponpuяmuя на ЕС, kakmo u за фuнансuране на
npe20Bopume със Съюза .

5.1.2.
5.1.2.1.

Agмuнucmpamu6eн kanaцumem за членсm6о

5.1.2.2.

Доuзгражgане на з6ена no nроблемumе на e6poneuckama uнmеграцuя ВъВ Bcuчku
мuнucmepcm6a u ценmралнu Begoмcm6a ;

6

ЕС:

Прuемане на нeoбxoguмume заkоноВu u нормаmuВнu akmoBe за осuгуряВане на
сmабuлно
фунkцuонuране
на
gържаВнаmа
agмuнucmpaцuя
(сыласно
npuopumemume на nрuлаганеmо на agмuнucmpamuBнama реформа на
npaBumeлcmBomo) , с npuopumem на заkона за ycmpoucmBomo на gържаВнаmа
agмuнucmpaцuя u заkона за gържаВнuя служumел;

5.1.2.3. Vkpen6aнe

на 6ъmрешнuя механuзъм по мuнucmepcm6a u 6egoмcm6a за
сыласу6ане на 6cuчku acnekmu на оmношенuяmа с ЕС 6 gageнama област u
усъ6ършенсm6у6ане на межgу6еgомсm6енuя механuзъм за koopguнaцu я на
nog2omo6kama за nрuсъеguня6ане kъм ЕС.

5.1.2.4.

Изгражgане на agмuнucmpamu6нa uнфpacmpykmypa за nрuлагане на нo 6 ume
механuзмu u uнcmpyмeнmu на ЕС, kamo за целта се cъзgagam з6ен о за
нацuонална koopguнaцuя по ФАР 6 МВнР, Информацuонна служба ФАР В МВнР;
Централно з6ено за фuнансuране u mър206е (CFCU) u Нацuонален uн6есmuцuонен
фонg 6 Muнucmepcm6omo на фuнансum е .

5.1.2.5 . За усkорено u eфekmu6нo uзгражgане на uнcmumyцuume Българuя akmu6нo ще
учасm6уВа В m.нар. ,,nобраmuмя6ане на agмuнucmpaцuume " , koemo ще обх6ане
npuopumemнo
6 областта на фuнансumе, оkолнаmа cpega, ceлckomo
cmonaнcm6o , npaBocъguemo u Въmрешнumе paбomu u 6nocлegcmBue може ga се
разшuрu 6 областта на eнep2emukama, cmaнgapmuзaцuяma, kонkуренцuяmа u gp.

5.1.2.6.

Полагане на ocнoBume на бъgещаmа gелегацuя за Воgене на npe20Bopume за
nрuсъеguняВане kъм ЕС u на целuя koмnлekc geuнocmu, koumo cъnpoBoжgam
nog2omo6kama на нацuоналнu noзuцuu за npe20Bopu с ЕС kamo за целта:

•

се onpegeлu съсmаВъm на осно6наmа gелегацuя u на ekunume no cekmopu за

npe206opume;
•

започне paзpaбomkama
npucъeguня6aнemo;

на

nроучВанuя

за

noзuцuu

u

за

eфekma

om
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•

разрабоmkа на нацuонална програма за nogгomoBka на kagpu no ЕС;

•

nроВежgане на koнcyлmaцuu с нenpaBumeлcmBeнuя u аkаgемuчнuя cekmop,

kakmo u geлoBume cpegu.
Среgносрочнu npuopumemu
Фuнансо6u pecypcu:

5.2.
5.2.1.
5.2.1.1 . ИзnолзВане

на ocmaBaщume Възможносmu за nолзуВане на cpegcmBa no
„механuзма за gогонВане" (1999), u на програмата ФАР (go 2000 ), В m.ч.cpegcmBa
по mранс-гранuчноmо cьmpygнuчecmBo;

5.2.1.2 . ИзnолзВане на механuзмumе за cьgeucmBue по лuнuя на noлumukume u фонgоВеmе
на

Общносmmа,

В

moBa

чuсло

на

cpegcmBa

от

реформuранаmа

обща

ceлckocmonaнcka noлumuka на ЕС, от cmpykmypнume фонgоВе u om Кохезuоннuя
фонg на Общносmmа;

5.2.1.3.
5.2.1.4.

Vчacmue В ноВu nрограмu на Общносmmа;

ИзnолзВане на чyжgume uнBecmuцuu В нашата страна, чuumo npumok е В npяka
зaBucuмocm от успешната nogгomoBka за nрuсьеguняВане;

5.2.1.5 . ИзnолзВане на nланuранu cpegcmBa за geuнocmma по лuнuя на ЕС В paмkume на
gържаВнuя бюgжеm.

5.2.2.
5.2.2.1.

Agмuнucmpamu6eн kanau,umem за членсm6о 6 ЕС:

5.2.2.2 .

ЗаВършВане на uзгражgанеmо на цялосmнаmа uнmегрuрана mелеkомунukацuонна

ЗаВършВане на agмuнucmpamuBнama реформа на Bcuчku нuВа, В moBa чuсло u на
обученuеmо на gържаВнumе служumелu, nonpaBku В зakoнogameлcmBomo u
усьВършенсmВуВане на механuзма за Възлагане u kонmрол на gържаВнumе nopъчku ;
усьВършенсmВуВане на фунkцuонuранеmо на сьgебнаmа cucmeмa; nо-наmаmъшно
paзBumue на Смеmнаmа палата u на cmpykmypume за Вътрешен фuнансоВ
kонmрол; ykpenBaнe на органumе за защumа на kонkуренцuяmа u наблюgенuе на
gържаВнumе nомощu; усьВършенсmВуВане на cчemoBogнume, ogumopcku,
cmamucmuчecku u яgрено-регулаmорнu органu; ykpenBaнe на uнcmumyцuume В
обласmmа на npaBocьguemo u Въmрешнumе paбomu (чрез осuгуряВане на
необхоguмuя u nogxogящo обучен персонал); ykpenBaнe на органumе за kонmрол
на xpaнumeлнume npogykmu;

uнфpacmpykmypa u uнформацuонна cucmeмa на gържаВнаmа agмuнucmpaцuя,
оmВорена u сьВмесmuма със cmaнgapmume, Bъзnpuemu В ЕС;

5.2.2.3.

Изгражgане на механuзъм В paмkume на Muнucmepckuя сьВеm за цялостна
koopguнaцuя на geuнocmma ВъВ Връзkа с yчacmuemo на Българuя В nрограмu за
mexнuчecko cьgeucmBue om ЕС, от межgунароgнu органuзацuu u по gВусmранна
лuнuя;

5.2.2.4.

За nocmuгaнe на cmpameгuчeckama цел Българuя ga се nреВърне В регuонален

uнфpacmpykmypeн
сnецuален

център

В

paмkume

на

npaBumeлcmBomo

ga се сьзgаgе

център, koumo kомnлеkсно ga се занuмаВа с Bcuчku acnekmu

на

uнфpacmpykmypama (noлumuчecku,
ukoнoмuчecku,
npaBнu,
межgунароgнu),
Вkлючumелно В koнmekcma на npeгoBopume u npucьeguняBaнemo kьм ЕС ;

5.2.2.5. Да се ykpenu Mucuяma kьм ЕС В Брюkсел u nocoлcmBama В cmoлuцume на ЕС u В
gpyгume cmpaнu-kaнgugamu за членсmВо В ЕС;

5.2.2.6. Доuзглажgане на gелегацuяmа за npeгoBopu за nрuсьеguняВане kьм ЕС u
gopaзpaбomka u akmyaлuзupaнe
omgeлнume обласmu.

на

нацuоналнumе

noзuцuu

за

npeгoBopu

по

5.2.2. 7. В koнmekcma на eфekmuBнama nog20m0Bka на kagpu слеgВа:
•

ga се ocuгypu ekcnepmнo Влаgеене на еВроuнmеграцuоннаmа маmерuя на
Bcuчku нuВа на gържаВаmа u на необхоguмоmо лugepcmBo за мобuлuзuране на
общонацuоналнumе усuлuя за nogгomoBka за членсmВо В ЕС;

•

ga се наблегне Върху обученuеmо на cьguume;

•

ga се разшuрu uзучаВанеmо на aнглuucku u френсku eзuk;

•

ga се nogгomBяm gосmаmъчен брой npeBogaчu на Bcuчku езuцu;
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5.2.3.
5.2.3.1.

5.2.3.2

•

сьВмесmно с ЕС u gържаВumе-член ku ga се обсьgu Въпроса за сьзgаВане на
EВponeucku yнuBepcumem В Бъл2арuя;

•

no-eфekmuBнo ga се uзnолзуВа cьmpygнuчecmBomo межgу gържаВаmа u
op2aнuзaцuume на 2paжgaнckomo общесmВо u geлoBume cpegu u nokoнkpemнo - meзu om mях, koumo са cneцuaлuзupaнu В обласmmа на ЕС.

Парmньорсm6оmо с E6poneuckuя съюз

Да се ycmaнoBu koнmakm с EВponeuckuя Валутен uнcmumym ВъВ Франkфурm,
koumo om 1 януарu 1999 2. В paмkume на ИВС ще фунkцuонuра kamo Централна
eBponeucka банkа;
Да се усmаноВяm koнmakmu сьс Съgа на EBponeuckume общносmu В Люkсембур2 u
с Koмumema на pe2uoнume на ЕС;

5.2.3.3 .

Да се проучат Вьзможносmumе за усmаноВяВане на cьmpygнuчecmBo с ЕС В
обласmmа на научно- mехнuчесkоmо cьmpygнuчecmBo u разВоuнаmа geuнocm;

5.2.3.4.

Да започне
осноВнumе

целенасочено

усmаноВяВане

на

koнmakmu

с

op2aнuзaцuume

на

2pynu uнmepecu В ЕС - acoцuaцuume на paбomogameлume u на
paбomнuцume, на фермерumе, на uнgycmpuяma, на nompeбumeлume u осноВнumе
нenpaBumeлcmBeнu ор2анuзацuu;

5.2.3.5.

Да се нanpaBu npe2лeg на gBycmpaннume оmнощенuя с gържаВumе-членku на ЕС с
цел значumелно ga се akmuBuзupa paбomama В mexнume cmoлuцu u се осuгуряm
бла2оnрuяmнu за Бъл2арuя koмnpoмucu В paмkume на npe20Bopume u решенuя om
op2aнume на ЕС.

5.2.3.6.

ПрuсьеguняВане
cьmpygнuчecmBo

5.3.
5.3.1.

Дълzосрочнu целu

Фuнансо6u

kamo nълноnраВен член kьм Орzанuзацuяmа за ukoнoмuчecko
u paзBumue (ОИСР) .

u npuopumemu
pecypcu

Осu2уряВане на услоВuя за uзnолзВане на Вьзможносmumе , koumo се намuраm на
разnоложенuе на nълноnраВнumе членове на ЕС, kamo се uма npegBug:

•
•

Пряkаmа Врьзkа с фuнансuранеm о om ЕС е nogzomoBkama на Бълzарuя за
nрuсьеguняВане kьм Иkономuчесkuя u Валутен сьюз В paмkume на ЕС.
Фakmъm, че усkоряВане на meмnoBeme на ukoнoмuчecko paзBumue u ще

goBege go noBuwaBaнe на жuзненuя cmaнgapm.
•

5.3.2.

Сuлнаmа kонkуренцuя В paмkume на Въmрешнuя пазар на ЕС.

Agмuнucmpamu6нu

Осu2уряВане на налuчuеmо на gосmаmъчно nogzomBeнu kagpu, koumo ga са В
сьсmоянuе незабаВно ga започнат работа ВъВ Bcuчku ор2анu на EВponeuckuя
сьюз.

5.3.3.

Парmньорсm6о с ЕС

•

УmВържgаВане на Бъл2арuя kamo mранс-ре2uонален център no оmношенuе на
uнфpacmpykmypama

•

EфekmuBнo nрuла2ане на фyнkцuume, сВързанu с фakma, че Бъл2арu яще бъgе
Външна
2ранuца
на
ЕС
(по
omнoweнue
на
общumе
noлumuku,
npegomBpamяBaнemo на geucmBuяma на органuзuранu npecmъnнu 2pynu,
mpaфuka на нapkomuцu, оръжuе, mерорuзъм u хора , незаkоннаmа емuграцuя u

gp.).

6. Информацuонна kамnанuя
AkmuBнama
u
noзumuBнa
uнформацuонна
kамnанuя
за
noBuwaBaнe
ocBegoмeнocmma на бъл2арсkоmо общесmВо no Bъnpocume на членсmВоmо В ЕС е
осноВен елемент om npeg npucьeguнumeлнama cmpame2uя.

6.1.

ОсноВнu xapakmepucmuku
на kaмnaнuяma ще
бъgаm
балансuраносm;
omkpumocm; реалuзъм npu оценkа на npeg npucьeguнumeлнama работа u на
oчakBaнume общесmВенозначuмu peзyлmamu om членсmВоmо В ЕС; насоченост, с
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omчumaнe cneцuфuчнume uнmepecu на omgeлнu соцuалнu гpynu npu nogaBaнemo
на uнформацuяmа; разнообразuе на uзnолзВанumе мemogu В m . ч . :

6.2.

•

сьзgаВане на uнформацuоннu ценmроВе за eBponeuckama npoблeмamuka ;

•

uзgаВане eBpo-лumepamypa;

•

nogгomoBka на paguo u m eлeBuзuuoннu eBpo-npegaBaнuя;

•

omneчamBaнe на мamepuaлu с разлuчнu

•

органuзuране на g н u, nocBemeнu на ЕС;

•

nрограмu за о буч е нuе

eBponeucku сuмВолu;

В kpamkocpoчe н план go kрая на 1998 2. cьgъp>kameлнume acnekmu на kaмnaнuяma
ще носят общо-uнформацuонен xapakmep. В paмkume на nepuoga ще бъgаm
заВършенu:

•

разрабоmkа на cmpameгuя за noBuwaBaнe на общесmВенаmа осВеgоменосm В
Българuя;

•

разрабоmkа
на
uнформацuонна
cmpameгuя
ocBegoмeнocmma за Българuя В cmpaнume членku.

за

noBuwaBaнe

на

6.3 .

В среgно срочен план go 2001 2. akцeнmume npeмuнaBam nлаВно Върху нoBume
kaчecmBeнu xapakmepucmuku на nълноnраВноmо членсmВо.

6.4.

Камnанuяmа ще бъgе
npucьeguняBaнemo kъм
наnраВленuя:

съобразена
ЕС. Тя ще

с wupokama общесmВена nogkpena за
uнформuра общесmВоmо В gBe осноВнu

•

xapakmepucmuka, uнcmumyцuu, фунkцuu на ЕС;

•

npeguмcmBama u npoмeнume за Българuя om npucъeguняBaнemo u kъм ЕС

6.5

В kaмnaнuяma ще бъgе оmчеmена cneцuфukama на разлuчнumе гpynu: големu
соцuалнu общносmu; гpynu u лuца с голям соцuален aBmopumem; ор2анuзацuu;
негаmuВно насmроенu гpynu .

6.6

Информацuоннаmа kамnанuя ще се гpagu Върху uзnолзВане на cuлume u
cpegcmBama kakmo на нацuоналнumе (gържаВно-общесmВенumе) мeguu, maka u
на pecypcume на чacmнume мeguu, koumo са cъnpuчacmнu kъм nроблемumе на
eBponeuckama u н mеграцuя.
В kaмnaнuяma ще бъgаm nрuВлеченu cmpykmypume u органuзацuumе на
гражgансkоmо
общесmВо ,
В
m .ч .
u нenpaBumeлcmBeнume органuзацuu ,
cneцuaлuзupaнume uзcлegoBameлcku u uнформацuоннu ценmроВе В обласmmа на
ЕС u gp.

6.7

марm

1998
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