ВЪВЕДЕНИЕ
кьм Отговори на Въпросник за изготвяне мнение от

Европейската комисия по молбата за членство на България в ЕС

ИНФОРМАЦИЯ

ПОИСКАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА СТАНОВИЩЕ
ПО МОЛБАТА ЗА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСНИКА ЗА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1.

България си поставя като своя приоритетна стратегическа цел членството в Европейския

съюз. То съответства на националните

интереси

на държавата .

Интегрирането

на страната в

европейските структури ще способства за укрепване на резултатите от демократичните реформи
и ще бъде важен фактор за икономическото развитие на страната. Стремежът кьм пълноправно
членство отразява желанието и готовността на България да участва в реализацията на идеята за

обединена Европа, Европа на мира, просперитета и социалната справедливост.

2.

България споделя основните ценности на Европейския съюз и неговите страни-членки .
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Интегрирането на страната в ЕС се подкрепя от цялата българска общественост. По него има

широк консенсус между политическите сили на базата на .убеждението, че само общества, в които
се

съблюдават

прозрачност

и

правата
законов

на
ред

човека,
могат

съществува

да

гарантират

икономически
просперитета

и

политически

на

гражданите

плурализъм
и

да

,

ускорят

социалния прогрес.

3. Стремежът на България да стане пълноправен член на Европейската общност бе заявен
официално още на 22 декември 1990 г. в решение на Великото народно събрание . Той е
потвърждаван многократно в редица официални документи на българския парламент, президента
на страната и всички български правителства през последвалия период. Като логично развитие на
тези усилия на
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декември

1995

г. по време на заседанието на Европейския съвет в Мадрид

България представи молба за пълноправно членство в Европейския съюз .

4. На идеята за пълноправно членство в ЕС бе подчинена и позицията на България при
воденето на преговорите и сключването на Европейското споразумение за асоцииране (ЕСА),
подписано на

8

март

1993

г. С влизането в сила на Европейското споразумение за асоцииране

отношенията ни с ЕС навлязоха в етап на реална подготовка за пълноправно членство. Вече е

напълно изграден и функционира институционалния механизъм в рамките на ЕСА, съдействащ за
задълбочаване на диалога между България и ЕС: през май 1995 г. бе конституиран Съветът за
асоцииране, през сеmември същата година бе учреден Смесеният парламентарен комитет, а през
ноември се проведе първото заседание на Комитета за асоцииране .

Участието на България в

структурираните отношения с Европейския съюз се утвърди като постоянна и ефективна работна

форма на диалог на всички равнища, в рамките на който се повишава взаимната информираност,
създават се условия за излагане на българските позиции и постепенно се формират общи позиции .

5. Програмата и дейността на правителството на България са разработени и се
осъществяват на основата на критериите от Копенхаген и са съществен фактор за реализиране на
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сrратегическата цел за членство в ЕС. Те са насочени към цялосrната подготовка и приспособяване
на сrраната за отговорно поемане на задълженията й като пълноправен член на Евро пейския съюз.

6.

Основен елемент от сrратегията на България за присъединяване към ЕС е ускорената

подготовка за включване в неговия вътрешен пазар. Интегрирането в този пазар не ще само

сrабилизира досrиженията на икономическата реформа и изграждането на пазарно сrопанство, но
и ще способства за ускоряване процеса на пресrруктуриране на икономиката,

развитие на

търговията и повишаване на общата конкурентноспособносr и макроикономическа сrабилносr.
След влизането в сила в края на

1993 r. на Временното споразумение между България и ЕС,

Европейският съюз сrана водещия търговски партньор на сrраната с около 40 % от общия обем на
външната търговия на сrраната .

7.

България разглежда като ключови в макроикономическата политика, през призмата на

иmегрирането в европейските сrруктури, следните основни задачи:

- създаване на условия за ефективно функциониране на децентрализираната пазарна
икономика;

- посrигане на съвмесrимосr на българските икономически индикатори с Маасrрихтските
конвер гентни критерии;

- провеждане на широкома щабна приватизация , редуциране на сrруктурните дисбаланси,
развитие

на

технологич ното

ноу-хау,

възприемане

на

ресурсообезпечаващ

и

експортно

ориеmиран модел на развитие ;

намаляване на диспропорциите между България и сrраните- членки на ЕС в нивото на
доходите , производителността на труда, сrойността на живота, социалната защита и сrруктурата на
заетостта .

8.Приватизацията в нейните две форми

- масова и касова, е основен елемент на сrруктур

ната реформа в икономиката. Целта е да се създадат жи~неспособни сrопански субекти, дейсrва
щи в конкурентна среда . На тази основа ще се ускорява икономическия расrеж и

ще се по

вишава ефективността на сrопанската дейносr . Приватизацията трябва да формира икономическа
сrруктура, съответсrваща на ефективно функциониращите сисrеми в сrраните-членки на ЕС.

9. Сближаването на българското законодателсrво с това на ЕС е решаващо условие за
изграждането на функционираща пазарна икономика и ключов елемент за осъществяване на
четирите свободи на движение. С влизането в сила на ЕСА този процес значително се активизира .

Разработена е цялостна програма за ускоряване сближаването на българското законодателство с
това на ЕС, съобразена с препоръките на Бялата книга.
КОНСТИ1VЦИОНМНА, ИНСТИ1VЦИОНМНА И ЗАКОНОДАТЕЛНА УРЕДБА

1О. България е република с парламентарно управление. Тя е единна държава с местно
самоуправление.

Цялата

държавна

власт

произтича

от

народа

и

се

осъщесrвява

от

него

непосредствено и чрез органите, предвидени в Конституцията. Разделението на властите и техните

функции и компетенции се регламеmират от Конституцията на страната (приета на 13 юли 1991 г. )
и от вътрешното законодателство .

При

подготовката

и

приемането

на

Конституцията

бе

отчетен

конституционният

и

държавно-устройствен опит на западноевропейските държави.

11 . Конституцията съдържа и съответните гаранции за разделението и баланса между
властите. Тези гаранции намират израз преди всичко в създаването на Конституционен съд като

орган извън системата на съдебната власr с основно предназначение да упражнява контрол за
конституционносъобразност по отношение на законите и другите актове на Парламеmа и на
Президента, в допустимостта на съдебен контрол върху актовете на централната и местната
администрация , както и в участието на законодателната власт с квота в учредяването на Висшия

съдебен съвет като орган на съдебната власт.
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12. В България е досrигнато необходимото ниво на сrабилносr на демократичните
инсrитуции. Консrитуцията и другите закони гарантират демократичния плурализъм за нормално

функциониране на гражданското общество. Политическите инсrитуции действат в сьоmетствие с
изискванията и нормите на правовата държава.

13. Съгласно Консrитуцията органите на държавната власr са: Народното събрание,
президентът,

Минисrерският

съвет,

органите

на

съдебната

власr

и

органите

на

месrно

самоуправление .

14. · Народното събрание осъщесrвява законодателната власr и упражнява парламентарен
контрол над изпълнителната власr. То се съсrои от 240 народни предсrавители и се избира за срок
от четири години.За народен предсrавител може да бъде избиран български гражданин, който
няма друго гражданство,

навършил е

21

г.

,

не е посrавен под запрещение и не изтърпява

наказание лишаване от свобода.

Правомощията на Народното събрание са посочени в чл. 84 и 85 от Консrитуцията. На
родното събрание приема,

изменя, допълва и отменя законите; усrановява данъците и определя

техния размер; насрочва избори за президент на републиката; избира и освобождава министър
председателя и по негово предложение

-

Минисrерския съвет; извършва промени в правителство

то по предложение на министър- председателя; ратифицира и денонсира със закон международ
н ите договори, които

имат политически

или военен характер, отнасят се до учасrието на Ре

публика България в международни организации, до основните права на човека и др. Народното
събрание избира и Сметна палата, която осъществява контрол за изпълнението на бюджета.

15. Президентът на републиката
нацията

и

предсrавлява

е държавен глава. Той

Република

България

в

олицетворява единсrвото на

международните

отношения

/чл.92

от

Консrитуцията/. В своята дейносr той се подпомага от вицепрезидент. Президентът се избира

пряко от избирателите за срок от 5 г. по ред, определен ·със закон.
Правомощията на президента са посочени в чл. 98 от Консrитуцията. Той насрочва избори
за Народно събрание и органи за месrно самоуправление и определя датата за произвеждане на

има решение на Народното събрание ; назначава

и

освобождава от длъжносr някои категории висши държавни служители, определени със закон

национален референдум , когато

и

т.н.

за това

Президентът, след консултации с парламентарните групи , възлага на кандидат за министър

председател, посочен от най-голямата по численосr парламентарна група, да съсrави правителсrво.

Когато

проучвателният

събрание да

мандат

е

приключил

успешно,

президентът

предлага

на

избере кандидата за министър-председател. Ако не се посrигне

Народното

съгласие за

образуване на пра~ителство, президентът назначава служебно правителсrво, разпуска Народното
събрание и насрочва нови избори в двумесечен срок . .
Президентът и вицепрезидентът могат да бъдат преизбирани на същата длъжносr само за
още един мандат. Те не могат да бъдат народни предсrавители, да изпълняват други държавни,

обществени и сrопански дейносrи и да учасrват в ръководството на политически партии.

16.

Централен орган на изпълнителната

осъщесrвява

вътрешната

осигурява общесrвения
държавната

и

външната

политика

власr е Минисrерският съвет. Той ръководи и
в

съответсrвие

с

Консrитуцията

ред и националната сигурносr и осъщесrвява

и

законите;

общото ръководство на

админисrрация и на Въоръжените сили /чл.105 от Консrитуцията/. Въз

основа и в

изпълнение на законите Минисrерският съвет приема посrановления, разпореждания

и решения .

Минисrрите издават правилници, наредби, инсrрукции и заповеди.

17. Управлението на обласrите
обласrна

админисrрация. Обласrният

се осъщесrвява от обласrен управител, подпомаган от
управител се назначава от Минисrерския съвет. Той

осигурява провеждането на държавната политика, отговаря за защитата на националните интереси,

на законността и на общесrвения ред и осъществява админисrративен контрол.

·
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18. Общината

е

основната

административно-териториална

осъществява местното самоуправление . Гражданите

единица,

в

която

се

участват в управлението на общината чрез

избраните от тях органи на местно самоуправление и непосредствено чрез референдум и общо
събрание на населението. Орган на местното самоуправление в общината е общинският съвет,
избиран

пряко за срок 4 г.

Организацията и редът на дейността на

самоуправление и местната администрация се определят със
местната администрация, приет през

1991

органите на местното

Закона за

местното управление и

г.

Орган на изпълнителната власт в общината е кметьт. Той се избира от населението или от

общинския съвет за срок от 4 r. по ред, определен в Закона за местните избори. В своята дейност
кметьт се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

ВЪРХОВЕНСТВО НА ПРАВОТО

19.

Върховенството на правото е основен конституционен принцип, издигнат в чл.

4,

ал.

1

от Конституцията, който гласи, че "Република България е правова държава. Тя се управлява според

Конституцията и законите на страната.
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Република България гарантира живота, достойнството и

правата на личността и създава условия за свободното развитие на човека и гражданското

общество.

20. Йерархията на правото, съгласно чл. 5 от Конституцията е следната:
- върховен закон, на който са подчинени всички останали нормативни

актове,

е

Конституцията;

- разпоредбите на Конституцията имат пряко действие;
международни договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в
сила за България, са част от вътрешното право и имат предимство пред нормите на вътрешното
законодателство, които им противоречат (т.е . в йерархията те следват след Конституцията);

- всички нормативни актове се публикуват в "Държавен вестник''.
21 . Върховенството на правото се гарантира и от независимостта на съдебната власт.
Съдебната власт защитава правата и законните

интереси на гражданите, юридическите лица и

държавата.

В съдебната система влизат съдът, прокуратурата и следствието. Основен конституционен
принцип

при

представлява

осъществяването
тяхната

на

независимост

функциите
и

на

несменяемост

съдиите,
след

прокурорите

изтичане

на

три

и

следователите

годишен

стаж

на

длъжността, която заемат. Докато упражняват професията си магистратите не могат да членуват в
политически

партии

или да

извършват

политическа дейност.

Те

се

ползват с

имунитета

на

народните представители. Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се.

22. Съдиите, прокурорите и следователите се назначават и освобождават от Висшия
съдебен съвет. Парламентът и органите на съдебната власт участват в избора на неговите членове
със съответни квоти. Президентът на Републиката назначава, по предложение на Висшия съдебен
съвет, Председателя на Върховния касационен съд, Председателя на Върховния административен

съд и Главния прокурор, които от своя страна са членове на Висшия съдебен съвет по право .

23. Конституцията от 1991 r. въведе принципно нови моменти в организацията на съдебната
система.

Правораздаването

се

осъществява

от

Върховния

касационен

съд,

Върховния

административен съд, апелативни, окръжни и военни съдилища. Съдебното производство по
граждански и наказателни дела е уредено като триинстанционно: първоинстанционно, апелативно

и касационно. Не се допуска създаването на извънредни съдилища. Тези принципни постановки са

доразвити в Закона за съдебната власт от 1994r.

Предстои разработването на процесуалните

закони, които да въведат на практика новата съдебна система, като до конституирането на
предвидените в Конституцията и Закона за съдебната власт

Върховен касационен съд и Върховен
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админисrративен съд функциите на тези две инсrитуции се упражняват от действащия Върховен
съд на Република България.

24.

Правото на защита на гражданите и юридическите лица на всички сrадии на процеса е

консrитуционно усrановено начало

.То

включва

право на защита по наказателни дела, право на

защита пред съд по лични и имуществени дела и право на защита срещу незаконосъобразни
актове на правителството и другите админисrративни органи по силата на генерална клауза.

25.

Понасrоящем нотариатът и принудителното изпълнение са организационно свързани

със съдебната сисrема.

Нотариусите

и съдиите-изпълнители се

назначават от министъра

правосъдието. В Народното събрание е внесен и приет на първо четене

на

проект на закон за

нотариусите, който е ориентиран към европейските принципи на нормативна уредба на тази
важна за правната сигурносr сфера. Предвижда се възлагане на нотариалните функции на часrни
лица,

извеждане

на

нотариусите

извън

съдебната

сисrема,

централизирано

извършване

на

вписванията във всеки район от съдии по вписванията и конкурсен принцип за придобиване на
права на нотариус.

ПРАВА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИ СВОБОДИ

26. В Консrитуцията основните права и свободи на личността, нейното досrойнство и
сигурносr са

издигнати във върховен принцип на демократичната и правова държава. Те са

регламентирани в нейните глави Първа и Втора. При изготвянето на тези тексrове са използвани

основните международни договори (универсални и регионални) в тази обласr, като по-голяма часr

от разпоредбите им директно са повторени в Консrитуцията.

27.
рождение,

Най-важните сред гарантираните права са

равенство

пред

закона,

право

на

:

ripaвo на живот, равенсrво на всички по

труд,

право

на

собсrвеносr

и

нейната

неприкосновеносr, свобода на съвестта, мисълта и вероизповеданието, свобода на сдружаването,
забрана на мъченията и жесrокото, безчовечно или унизително отнасяне, забрана на подлагането
на медицински, научни или други опити, право на лична свобода и неприкосновеносr на личния

живот и жилището, свобода и тайна на кореспонденцията, право на свободно движение и избор
на месrоживеене, свобода на средсrвата за масово осведомяване, избирателно право, защита на
семейството и децата, трудови, здравни и социални права, право на образование и др.

28. През последните години законодателсrвото бе обновено, като бяха съществено
изменени същесrвуващите

или

приети

редица

нови закони, уреждащи

по съвременен

начин,

съответствие с европейските и световните сrандарти правата на човека. По-важни сред тях са:

- Закона за българското гражданство;
- Закона за политическите партии;
- Избирателните закони;
- Закона за събранията, митингите и манифесrациите;
- Закона за имената на българските граждани;
- Граждански кодекс;
- Наказателен кодекс;
- Наказателно-процесуален кодекс;
- Гражданско-процесуален кодекс;
- Семеен кодекс;
- Кодекс на труда;
- Закон за народната просвета;
- Закон за висшето образование ;
- Закона за колективните трудови спорове;
- Закона за авторското право и сродните му права;
- Закона за висшето образование;

в
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- Закона за гражданска и политическа реабилитация на репресирани лица ;
Закона за амнистия и връщане на отнети имущества;

- Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани;
- Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.
29. Направени бяха важни изменения в такива актове като Кодекса на труда, Закона за
задграничните паспорти, Закона за народното здраве, Закона за наследството, Закона за пенсиите

и

мн. др. Приети

бяха и множество

законите. Декриминализирани бяха

подзаконови

актове,

детайлизиращи разпоредбите на

редица деяния, с което

бяха създадени

предпоставки

за

пълноценното осъществяване на някои права на гражданите . Същевременно бяха въведе ни
някои нови състави в Наказателния кодекс,

защита на охраняваните

от правовия

ред

чрез които

се

цели

и

по-пълна наказателноправна

интереси на гражданите. За целта бяха създадени

съответни нови наказателно-процесуални норми.

В

Народното събрание е

внесен

и

и предстои

обсъждането на законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс,
който

предвижда мерки за защита на свидетеля в наказателния процес

вътрешното право на редица

сфера, насочени към

,

имплементиране във

разпоредби на Конвенциите на Съвета на Европа

оптимизиране дейността на правосъдните

органи

и

в наказателната

повишаване

на

резултатността на борбата с престъпността и т. н.

30.

Българското право се основава на теорията за защита на индивидуалните човешки

права. Поради това във вътрешното законодателство на страната не се употребяват термини като
"малцинство'\ "малцинствени права" и т. н., а се регламентират индивидуалните права на лица,

принадлежащи към етнически, религиозни и езикове групи . Освен изброените по-горе права

,

отношение към тяхната защита имат следните права и свободи, гарантирани от Конституцията и
зако н ите на страната:

-

недопускане

на

дискриминация ,

основаваща

се

на

раса,

пол,

народност,

етническа

принадлежност, език и т . н . ;

- свобода на религията и вероизповеданията, ,разделение на църквата от държавата,
забрана за използването на рели гията и верските убеждения за политически цели;

- задължение на държавата да създава условия и да · подпомага свободното развитие на
науката, образованието, изкуството, да опазва националното културно и историческо наследство ;

- право на изучаване и ползване на майчиния език, когато той е различен от официалния;
- свобода на избор на вероизповедание и религия, както и задължение на държавата да
помържа

търпимост

и

уважение

между

вярващите

от

различни

вероизповедания

и

между

вярващи и невярващи;

- забрана на организации, разпалващи расова, етническа, национална или религиозна
вражда;

-

право на граждани и организации да създават частни училища ;
право на всеки да развива своята култура в съответствие с етническата си принадлежност .

31 .

Само

през

последните

международни инструменти
правата на

години

България

се

присъедини

с пряко отношение към защитата на

към

редица

важни

демокрацията , правовия ред и

човека, като :

- Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и Протоколи
N 1 и N 11 към нея и е подписала Протоколи N 4 и N 7;
- Конвенцията на ООН за статута на бежанците;
- Европейската харта за местно самоуправление;
- Европейската конвенция за обмен на правна информация между държавите и
Допълнителния протокол към нея;

-

Европейската конвенция за екстрадиция от

1957r.

и двата допълнителни протокола към

нея ;

- Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 1959 r. и
допълнителния протокол към нея;

- Конвенцията за трансфер на осъдени лица;
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Конвенцията

на

Съвета

на

Европа

относно

изпиране,

издирване,

изземване

и

конфискация на облагите от престъпления;

-

Европейската културна конвенция;
Европейската

конвенция

за

предотвратяване

на

изтезанията

и

нечовешкото

или

унизително отношение или наказание;

- Конвенцията срещу употребата на допинг;
- Европейската конвенция за насилието и лошото

поведение на зрители на спортни прояви

и в частност на футболни мачове;
подписано е и Европейското споразумение за лицата, участващи

-

в процедурата пред

Европейската комисия и Съда по правата на човека.

32. С ратифицирането на

Европейската конвенция за защита на правата на човека и

основните свободи _и признаването на

компетентността на Европейската комисия по правата на

човека и задължителната юрисдикция на Европейския съд по правата на човека да

жалби

от

частни лица и неправителствени

предпоставки за

организации,

разглеждат

са създадени и юридическите

международен контрол за изпълнението на задълженията на страната да осигури

защита срещу накърняването на основни права и свободи и злоупотреба с държавна власт .

33.

През

влезе в сила за България Факултативният протокол към

1992 r.

пакт за граждански и

Международния

политически права, който дава възможност за разглеждане на индивидуални

жалби за нарушения на правата, гарантирани от пакта. Посредством Закона за приемане на
Декларация за признаване на задължителната юрисдикция на Международния съд и за оттегляне

на резерви по разпоредбите на

конвенциите, предвиждащи такава

юрисдикция / 1992 r./

България е обезпечила на практика всички предпоставки за широк международен контрол и
достъп до регионалните

и международни

институции

за защита правата на човека.

34. При изграждането на съвременна правна уредба на изпълнението на наказанията се
съблюдават минималните стандарти на ООН за третиране на лишените от свобода, Конвенциите
на Съвета на Европа в тази област,
по конвенциите на ООН и на

форми на жестоко,

Европейските правила за затворите и др. България е страна

Съвета на Европа за предотвратяване на изтезанията и другите

нечовешко или унизително отнасяне или

наказание. Въведени са съответни

механизми за контрол в местата за лишаване от свобода. С решение на Великото Народно

събрание от 1990 r. бе наложен мораториум върху изпълнението на смъртните присъди. С
изменение на Наказателния кодекс от

1995 r.

бе въведен доживотен затвор като алтернатива на

смъртното наказание.

35. При осъществяването на правосъдието
точка

по отношение на непълнолетни

отправна

представляват минималните стандарти на ООН в тази област. Измененията в действащата

регламентация, по-специално Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните от

1958r.,

предвиждат нови гаранции за защита на правата на непълнолетните и

малолетните нарушители посредством въвеждане на съдебен контрол върху актовете на местните

комисии за борба с противообществените прояви на тези лица и задължително осигуряване на
защитник.

Наказателният и Наказателно-процесуалният кодекс съдържат специални правила и

процедури за определяне на наказания на непълнолетни.

36. Имайки пред вид ролята на двустранното сътрудничество за по-тясно съобразяване на
интересите на съответните държави, България следва линията на подписване и на двустранни

договори за правна помощ, екстрадиция ,трансфер на осъдени лица и др.

ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА РАБОТАТА ПО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕС

37.

Разбирайки

ключовото

значение

на

администрацията

в

сложния

процес

на

подготовката на България за присъединяване към ЕС, България разработи цялостна стратегия за
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админиоративната реформа. Основните цели, заложени в нея са повишаване ефективността на

държавната админиорация, усвояване на новите и функции, формирането на професионални
деполитизирани

държавни

служители,

въвеждане

на

оандартите

на

ЕС

за

обслужване

на

гражданите, усъвършеноване на планирането, бюджетирането и контрола върху всички звена на
админиоративната сиоема. За целта към Миниоерския съвет е създаден отдел "Админиоративна

реформа", както и междуведомовена група под ръководството на зам. председател на МС, която

да провежда и координира реформата на национално равнище .

38. Като чао от админиоративната реформа и адаmиране на иноитуциите на България за
членство в ЕС през март 1995 r. в ораната бе изграден . нов механизъм за

пълноправно

координиране

на

процесите

на

европейска

интеграция,

спомагащ

за

провеждането на цялоона политика на България в отношенията й с ЕС.
принципа на междуведомовения

подход,

осигуряващ взаимодейовието

формирането

и

Той се основава на

.

и

координацията на

държавната админиорация по въпросите на европейската интеграция. Създадена е триоепенна
оруктура, съоояща се от:

Правителовения

-

комитет

по

европейска

интеграция,

възглавяван

от

министър-

председателя и с учаоието на членове на кабинета;

-

Координационна комисия по европейска интеграция на равнище замеоник -миниори;
Секретариат по европейска интеграция към Миниоерокия съвет.

39.
Европейския

Цялооната

съюз,

дейноо

включително

по

подготовката

работата

по

на

България

напоящия

за

пълноправно

Въпросник,

се

членство

осъществява

в

чрез

създадения механизъм, на базата на широкото взаимодейовие между иноитуциите в ораната.
Същевременно тя съдейства за запознаването и адаmирането на админиоративните оруктури към
изискванията на ЕС.

40. При подготовката на отговорите на напоящия Въпросник е използвана информация

от всички държавни иноитуции, имащи прерогативи · и отrовороои в посочените облаои .
Извършен бе цялооен и сериозен анализ както на фактическото съоояние на нещата, така и на
съооянието на нормативната уредба на съответните сфери . Подготовката на отговорите спомогна

и за идентифицирането на отделни специфични въпроси и празноти както в информационната.
така и в нормативната база на ораната.

41 . При работата по Въпросника получиха своето по-нататъшно развитие и връзките със
оруктурите на Европейския съюз, на Европейската комисия, с делегацията на ЕС в София.

Пооиrнато

бе добро

подготовка

на

равнище

на

координация

необходимите документи

и

и тяхното

взаимодейовие,
своевременно

и

позволило
пълно

ефектината

предовавяне

в

Европейската комисия.

42. Отговорите по Въпросника са изготвени в Секретариата по европейска интеграция при
Миниоерския съвет

в тясното взаимодействие и координация с компетентните миниоерова и

ведомства. Те са обсъдени на заседания на Координационната комисия по европейска интеграция
и Правителствения комитет по европейска интеграция и приети на заседание на Правителовото на
България.

43. Българската орана е готова да предооави необходимата допълнителна информация
или разяснения към предлаганите отговори в случай на необходимоо или интерес от орана на
Европейската комисия.

