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СЪВЕТ ПО ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ 
14 мaii 1998 2oguнa 

Teзucu no m. 1 om gне6нuя peg: 

Информацuя относно xoga на npoцegypama no аналumuчнuя npe2лeg на 
зakoнogameлcmBomo Penyблuka Бълzарuя - EBponeiicku съюз: ИзВоgu u npenopъku 

• В cъomBemcmBue с решенuяmа на СъВсmа no eBponeucka uнmеграцuя om 15 
anpuл Българuя успешно се Bkлloчu В nogгomBumeлнama фаза на npe20Bopume за 
nрuсъеguняВане kъм ЕС; 

• До момента е npoBegeн npe2лega 6 8 обласmu на бъgещuя До20Вор за 

nрuсъеguняВане, съоmВеmно: "СВобоgно gBшkeнue на cmoku", "ДържаВнu 

nopъчku", "ДружесmВено npaBo", "СВобоgно gBuжeнue на kanumaлu", 

"Конkуренцuя", "Рuбно cmonaнcmBo", "Иkономuчесku u Валутен съlоз", "СВобоgа 
на npegocmaBянe на услу2u"; 

• Ekcnepmнume ekunu, Взелu yчacmue В meзu cecuu, nолучuха nълна uнформацuя 
относно лo2ukama u nocлegoBameлнocmma на nроцеса на хармонuзuране на 

зakoнogameлcmBomo межgу cmpaнume - членku на ЕС u nocmu2нamomo нuВо на 
uнmе2рацuя на Въmрешнuя пазар 8 резулmаm на gъл202оguшноmо 

cъmpygнuчecmBo межgу тях; 

• СлеgВа ga се оmбелж:u, че аналumuчнuяm npezлeg обхВаща цялосmноmо 

зakoнogameлcm6o на ЕС, koemo В няkоu обласmu значumелно наgхВърля 

обхВаmа на uзброенumе akmoBe В Бялата kнuга за сблuжаВане на 

зakoнogameлcmBama на acoцuupaнume cmpaнu със зakoнogameлcmBomo на ЕС; 

• По Време на засеgанuяmа ekunume на hcяka еgна om 5-me cmpaнu-kaнgugamu 
слеgВа ga наnраВяm kpamko uзложенuе no nocmu2нamama cmeneн на 

съ6месmuмосm на нацuоналноmо зakoнogameлcmBo с moBa на ЕС, ga nocoчam 
uнgukamuBeн 2paфuk за nълноmо nрuемане на npuлa2aнume om ЕС нормu, kakmo 
u uзгpageнume uнсmуцuоналнu cmpykmypu uлu бъgещumе makuBa по 

8ъ8ежgанеmо u npuлa2aнemo му. 

• Съгласно получената om EBponeuckama koмucuя gоnълнumелна uнформацuя с 
nucмo om 5 май на г-н Ламурьо - зам. генерален gupekmop на ГД IA, за Всяkа 
оmgелна сесuя cmpaнume - kaнgugamu nолучаВаm npegBapumeлнo cnucъka на 
зakoнogameлнume akmo6e на ЕС В cъom6emнama област не nо-kъсно от 15 gнu 
npegu gamama на cecuяma; 

• В mазн Връзkа се очаk6а cmpaнume - kaнgugamu ga nоnълняm u npegcmaBяm на 
елеkmронен носumел нацuоналнаmа uнформацuя относно cmeneнma на 

cъ6,1ecmuмocm на зakoнogameлcmBomo u 2paфuka за пълното npue'1aнe, 6 
cpok от S gнu npegu сесняmа, но не nо-kъсно om 10 gнu слеg npoBeжgaнemo на 
cecuяma В cъomBemнama област; 

• ОчаkВам, че npegcmaBumeлume на мuнucmepcmBama u 8egoмcm8ama, koumo са 
pъko8ogumeлu на ekunume за аналumнчнuя npe2лeg, със cъgeucmBuemo на 

npegcmaBumeлume на МВнР ще nog2omHяm нацuоналнаmа uнформацuя с 02леg 

uзnращане 8 EBponeuckama kомнсuя 6 оnреgеленuя cpok. 
• ОmноВо бuх uckaлa ga nogчepmaя значенuеmо на yчacmuemo на Българuя В 

аналumuчнuя nреглеg, kakmo за nogгomoRkama за npe208opu, maka u за nреглеgа, 
koumo EBponeuckama koмucuя ще нanpaBu В kрая на maзu 2oguнa no 



nocmu2нamuя om Бъл2арuя нanpegъk с 02леg omkpuBaнe на npeгoBopu за 

членсmВо В ЕС съгласно npuemama om ПpaBumeлcmBomo Нацuонална 
cmpame2uя за nрuсъеguняВане kъм ЕС; 

• Счumам, че geuнocmma на paбomнume 2pynu значumелно ще се akmuBuзupa В 
резултат на yчacmuemo на аналumuчнuя npe2лeg. Bmaзu Връзkа nреgлагам на 

осноВаmа на аналuза В paбomнume 2pynu по cmeneнma на съ5месmuмосm на 
нацuоналноmо зakoнogameлcmBo u графukа, koumo ще бъgе разработен за 

пълното nрuемане на зakoнogameлcmBomo на ЕС ga обсъgu \1 

нeoбxoguмocmma от akmyaлuзupaнe на Нацuоналнаmа програма за nрuемане 

gocmюkeнuяma на npa6omo на ЕС с 02леg пълно cъomBemcmBue с 

uзuckBaнuяma kъм Бъл2арuя за членсmВо 6 ЕС; 
• По оmношенuе на ор2анuзацuяmа, бuх uckaлa ga Bu uнформuрам, че 

межgуВременно нacmъnu промяна В графukа на cecuume на аналumчнuя nреглеg, 
kamo няkоu om тях са оmложенu за есента. Все още EBponeuckama koмucuя не 
нu е npegcmaBuлa nълнuя графuk за есеннumе cecuu, но съгласно 

npegBapumeлнama uнформацuя се очаkВа cpeщume ga се npoBegam през м.м. 

okmoмBpu - ноемВрu. ДВусmраннumе cecuu на анлumuчнuя nреглеg, m.e. Bmopama 
фаза, koяmo ще се npoBege със Всяkа еgна om cmpaнume-kaнgugamu ще започне 
нenocpegcmBeнo слеg npukлloчBaнe на koлekmuBнama фаза u no Всяkа 

Верояmносm ще nроgължu u В началото на 1999 гоguна. 
• ВъВ Връзkа с решенuеmо на СъВеmа no eBponeucka uнmеграцuя за осuгуряВане на 

nocлegoBameлнocm u npueмcmBeнocm В процеса на nog2om0Bka на Българuя за 
npeгoBopu, МВнР npegnpue нeoбxoguмume geucmBuя за оснгуряВане на зВуkо
заnuсн на Всяkа еgна сесня om koлekmнBнama фаза на анлнmнчнuя nреглеg с 

оглеg пълна uнфор\tшраносm на бъл2арсkаmа страна u nogгomoBka за 
gBycmpaннume сеснu; 

• Bcuчku nuсменн маmерналu, npegocmaBeнu om EBponeuckama koмucuя, kakmo u 
nogгomBeнume om българсkumе ekunu gokлagu с nърВоначалннmе llЗBogu u 
npenopъku, ayguo-kacemu u guckemu се съхраняВаm В МВнР - У-нuе "EBponeucka 
uнmеграцuя", за koemo сме npegnpueлu необхоguмаmа органuзацuя; 

Mamepuaлume са gocmъnнu за Bcuчku npegcmaBumeлu на 30 - me рабоmнu гpynu 
kъм СъВеmа по eBponeucka uнmеграцuя; 

• Счumам, че npegBug ВсеобхВаmнuя xapakmep на процеса на uнmегрuране на 

Българuя kъм ЕС слеgВа ga се мобuлuзuраm ycuлuяma на Bcuчku българсku 

ekcnepmu, kamo kъм paбomнume 2pynu се npuBлekam npegcmaBumeлume на 

Българuя В разлuчнu межgунароgнu форумu, kakmo no лuнuя на ЕС, maka u no 
лuнuя на межgунароgнumе ор2анuзацuu - ОИСР, ООН- ИКЕ, ФАО. Om 
същесmВено значенuе за paбomнume гpynu е npegocmaBянemo на uнформацuяmа, 

получена om yчacmuemo на ekcnepmume В семннарumе на Т AIEX, за koemo 
очаkВам cъgeucmBuemo на M-Bomo на npaBocъguemo u npaBнama 

еВроuнmе2рацuя kamo koopguнamop по лtшuя на Т AIEX. 
• По оmношенuе на фuнансоВumе acnekmu на yчacmuemo на България В 

аналumuчнuя npe2лeg бuх uckaлa ga Bu uнформuрам, че слеg наnраВенu nocmъnku 
om страна на МВнР, paзxogume no yчacmuemo на ekunume са uзцяло за cмemka 
на EBponeuckama koмucuя за целuя nepuog go kрая на 2oguнama. Счumам, че 
nocmuгнamomo решенuе на Въпроса е еgно значumелно облеkченuе за бlogжema 
на cmpaнama; 

• 



Ор2анuзацuоннu u mexнuчecku acnekmu на yчacmuemo на бъл2арсkumе 
npegcma6umeлu 6 аналumuчнuя npezлeg 6 Брlоkсел 

1. Texнuчecku acnekmu за ор2анuзацuяmа на yчacmuemo В Софuя: 

• Bcuчku paзxogu no nъmyBaнuяma са за cмemka на EBponeiickama koмucuя. 
• По go20Bop с ЕК nъmнuчecka а2енцuя В Брlоkсел uзВършВа самолеmнumе u 

xomeлcku резерВацuu на осноВаmа на uнформацuя, nogageнa om МВнР. 
• МВнР uнформuра yчacmнuцume om gpyгume BegoмcmBa за ор2анuзацuяmа на 

nъmyBaнemo. 

• МВнР нomuфuцupa npeg nocoлcmBomo на КралсmВо Бел2uя yчacmнuцume om 
Bcuчku BegoмcmBa, за ga се улесни nолучаВанеmо на Buзume . 

• ДнеВнumе се nолучаВаm om npegcmaBumeл на агенцията npu npucmu2aнe В хотела. 

2. Texнuчecku acnekmu на ор2анuзацuяmа на yчacmuemo 6 засеgанuяmа 6 
Брlоkсел: 

• Засеgанuяmа се npoBeжgam В центъра "Боршеm" В Брlоkсел. 

• Телефони u фаkс за Връзkа с българсkumе npegcmaBumeлu no Време на засеgанuяmа 
В "Боршеm" : mел: /0032 2/ 295-87-78; 295-73-82; 296-43-44; фаkс: 299-56-91. 

• ПpegcmaBumeл на Mucuяma npegocmaBя на Bceku ekun ayguokacemu, ocu2ypeнu om 
МВнР, на koumq се зanucBam засеgанuяmа. 

• ЗаяВkа за зanuc се nоnълВа om Bceku ekun В Ауguозала No. 414 на "Боршеm", 
kъgemo се ocmaBяm u kacemume. 

• В kрая на Всяkа сесия зanucaнume kacemu се Вземат обратно om същата зала u се 
npegaBam на npegcmaBumeля на МВнР. 

3. Texнuчecku acnekmu на no92om0Bkama на мamepuaлume: 

• Om Bcuчku мaniepuaлu, koumo ЕК npegocmaBя на бъл2арсkumе учасmнuцu no Време 
на paбomнume cecuu, се omgeляm gBa nълнu koмnлekma: 

- nърВuя се npegaBa на npegcmaBumeл на Mucuяma, koiimo учасmВа ВъВ Bcuчku 
засеgанuя, заеgно с gpy2ume българсku npegcmaBumeлu . 

- Втория се npegaBa на npegcmaBumeля на МВнР за съхранение В МВнР. 
• Mamepuaлume В Mucuяma u В МВнР са на разnоложенuе на Bcuчku BegoмcmBa. 
• Слеg npukлloчBaнe на cpeщume pъkoBogumeля на Bceku ekun npegcmaBя gokлag go 

npegcegameля на СЕИ. 

• Доkлаgъm се uзгоmВя om ekuna u се nognucBa om npegcegameля u npegcmaBumeля 
на МВнР . 

• Ekunume nолучаВаm om npegcmaBumeля на Mucuяma guckema, осигурена om МВнР, 
за ВъВежgане на uнформацuяmа om сесиите и nog2om0Bkama на gokлaga kamo за 
целта се uзnолзВаm koмnlompume В Mucuяma. МВнР npaBu nocmъnku за 

осuгуряВане на nopmamuBeн koмnlomъp, koumo ga бъgе на разnоложенuе на 
ekunume В Брlоkсел. 



УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ПОДГОТВИТЕЛНАТА фАЗА НА ПРЕГОВОРИТЕ 
ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕС 

СХЕМА ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКЛАДИТЕ, КОИТО ЕКИПИТЕ СЛЕДВА ДА 

ПРЕДСТАВЯТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА ПО ЕВРПОЕЙСКА 
ИНТЕГРАЦИЯ 

Информацuяmа се uз2оmВя go npegcegameля на СъВеmа no eBponeucka uнmгерацuя 

u съgържа: 

• ДнеВен peg на cъomBemнama сесuя 

• Kpamko ekcnoзe на зakoнogameлcmBomo на ЕС no Bceku eguн разgел, npegcmaBeн 

от EBponeuckama koмucuя; 

• Резlоме на uзkазВанеmо на българсkаmа страна no Bceku eguн разgел 

/nog2omBeнume nucмeнu uзkазВанuя се npuлa2am/; 

• ПърВоначалнu uзBogu u npenopъku за Bceku разgел; 

Информацuяmа се nognucBa om pъkoBogumeля на ekuna u npegcmaBumeля на МВнР 




