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22. ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА 

Желателно е присъединяването към Европейския съlоз да засили 
способността на организацията да предприема ефективни действия в 
областта на външната политика и сигурността. Присъединяващите се 
страни, от датата . на присъединяването, трябва да бъдат готови и способни 
да участвуват пыноценно в общата външна политика и политика в 
областта на сигурността съгласно определението в Маастрихтския договор 
(и евентуалните промени в резултат на решенията на 
Междуправителствената конференция). Затова, с оглед на подготовката на 
своето становище, Европейската комисия желае да получи вашите 
отговори на следните въпроси: 

1. Договорът за Европейския съlоз включва в Раздел V разпоредби за 
общата външна политика и политика в областта на сигурността, които 
новоприетите страни-членки ще прилагат. Комисията желае да разбере 
дали според вас прилагането на тези разпоредби след 
присъединяването би породило проблеми или затруднения. По
конкретно: 

(а)ще бъдете ли- готови и в състояние към датата на присъединяването 
да участвувате пыноценно и активно в общата външна политика и 
политика в областта на сигурността съгласно определението в 
Договора за Европейския съlоз? 

(б)при присъединяването ще възприемете ли изцяло и без резерви 
целите на Договора за Европейския съlоз, разпоредбите на Раздел V 
и приложените към нея декларации? 

(в)ще бъдете ли готови и в състояние да подкрепяте конкретните 
политики на ЕС, които са възприети към датата на 
присъединяването? 

Република България няма никакви затруднения или проблеми от 
конституционно-правен характер за пълноценното й участие в общата външна 

политика и политика на сигурност, така както е определена в Договора от 

Маастрихт. 

Политически предпоставки 

Членството на РБългария в Европейския съlоз е приоритет във 
външнополитическата дейност на всички български правителства през 90-те 
години. Още в решение от 22 декември 1990г. Великото Народно събрание 
{Приложение N 1) изрази желанието на страната ни да стане пълноправен член 
на Европейския Съlоз. В последвалите документи на Народното събрание и 
всички български · правителства нееднократно е заявявана готовността 
България да се присъедини към ЕС, когато бъдат изпълнени необходимите 
условия за това. (виж Приложение N 2 - декларация на правителството от 14 
април 1994). Първата външнополитическа декларация на правителството на 
Демократичната левица от 2 февруари 1995г препотвърди желанието и 
готовността . за постигане на пълна интеграция на България със Съlоза 
(ПриложениЕ{ N 3). В своята програма за 1995 - 1998г. Правителството е 
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записало, че „За България интегрирането в европейските икономически, 

политически и военни организации е основен външнополитически приоритет" 
(Приложение N 4). Постигането на „пълно интегриране на България в общността 
на демократичните нации" и осигуряването на подходящи рамки за 

постепенното интегриране на България в общността" са ясно формулирани 
цели, записани в съответните чл.2 и чл.1 от Европейското споразумение на 

България, подписано на 8 март 199Зг в Брlоксел. 

Разработената и одобрена от Министрески съвет концепция за националната 

сигурност на страната (Приложение N 5), разглежда като основен и определящ 
процес при формирането на новата европейска система за сигурност 

,,утвърждаването на ЕС като модел на просперирет, сигурност и стабилност, 
поемането от страна на съlоза на лидерската роля, но и на отговорността да 
формира европейската идентичност в сферата на сигурността и отбраната, 
разширяването на ЕС чрез приемането на нови членове". Концепцията 
предвижда постигането на стратегическата цел „сигурност чрез 

сътрудничество и интеграция" чрез провеждането на ясна и последователна 

политика за пълноценно интегриране на България в ЕС, ускорено 
задълбочаване на отношенията с ЕС, ,,подготовка и провеждане на преговори 
за пълноправно членство на България в Европейския съlоз" . 

Решението на Правителството за подаване на молба за членство в ЕС бе 
практически единодушно подкрепено от Народното събрание на 1 декември 
1995г., като парламентът прие съответното решение по въпроса (Приложение 
N6). 

Членството в ЕС е въпрос , по който в страната съществува широк консенсус 
между всички основни политически сили, както и в българското общество като 
цяло. 

Коституционно-правни предпоставки 

Принципите и целите, залегнали в ДЕС са напълно отразени в съответните 
разпоредби на Глава I и Глава 11 от Конституцията на Р България . 
Конституцията постановява решимостта на българския народ да изгражда 
своето общество на основата на общочовешките ценности - свобода, 
равенство, хуманизъм , справедливост, толерантност, уважение и зачитане на 

правата, сигурността и достойнството на индивида , изграждането на 

демократична, правова и социална държава. Външната политика на страната 

се осъществява в съответствие с общопризнатите принципи и норми на 

международното право, залегнали в Устава на ООН, Заклlочителния акт от 

Хелзинки и Парижката харта, за постигането на което РБългария участвува 
активно и ефективно в международното сътрудничество на универсално и 
регионално равнище . 

1.(а). Правителството счита, че към момента на присъединяването ни към ЕС 
ще има готовност да участвува пълноценно и активно в общата външна 

политика и политика на сигурност, така както е формулирана в Раздел V от 
ДЕС. 
Вътрешното законодателство и по-точно конституционните разпоредби, 
касаещи външната политика на България (чл. 24 ал. 1 ал. 2 и чл. 105 ал. 1) 
(Приложение N7) не представляват проблем или трудност във връзка с 
присъединяването ни към Европейския съlоз. Тяхното съдържание, а именно 
осъществяване на външната политика от Министерски съвет в съответствие с 

принципите и нормите на международното право, не противоречи на условията 
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на Раздел V от Договора и прикрепените към него Декларации и позволява на 
нашата страна да участва пълноценно в утвърждаването и провеждането на 

Общата външна политика и политика на сигурност. 

По силата на чл. 5 (4) от Конституцията на Република България след 
одобряването на международните договори от парламента по конституционния 

ред, влизането им в сила и обнародването в Държавен вестник, същите стават 
част от вътрешното право и имат предимство пред вътрешното 

законодателство, което им противоречи. В тази връзка след поемането на 
задълженията, произтичащи от членството на България в ЕС, ДЕС ще има 
примат и ще бъде задължителен за приложение от всички държавни органи. 

Р България има вече богат опит, натрупан в рамките на изпълнението на 
Европейското споразумение за асоцииране и прилагането на Стратегията на 
ЕС за подготовка на асоциираните страни от Централна и Източна Европа за 
членство, прието от Европейския съвет в Есен. Общата външна политика и 
политика в областта на сигурността, определена в Раздел V на ДЕС, е област, в 
която българската страна нееднократно е правила политически заявления в 
рамките на структурирания диалог, за своята готовност за по-активно и 

пълноправно участие още на сегашния етап, когато имаме статут на 

асоциирана страна. 

България вече се е присъединявала към общи позиции на ЕС (J.2), 
систематично се присъединява към съвместни демарши и декларации на ЕС от 
1994г. (Приложение N8 - Справка за присъединяването към демарши, 
декларации и позиции по години). Специално могат да се отбележат позициите 

в органите на ООН - свързани с неразпространението на ядреното оръжие, 
дейността в КПЧ, както и декларацията по ембаргото на експорта на оръжия за 
бивша Югославия от м. февруари 1996г - като важни и серизони въпроси, по 
които нашите позиции са били идентични и са били изразени съвместно. По 
общи оценки сътрудничеството в областта на ОВППС и особено в различните 
международни организации се развива много успешно и добива регулярност. 

Това потвърждава политическата и практическата ни готовност да участвуваме 
в осъществяването на ОВППС. Неколкократно нашата страна е изразявала 
позицията, че е време да се премине към участие в изработването на общи 
позиции и в предприемането на съвместни действия. 

Сътрудничеството между АСЦИЕ и ЕС в трети страни е вече факт, макар и все 
още на начален етап. Ние оценяваме позитивно развитието на това 

сътрудничество до този момент (развитието му на различни нива, обсъждането 
на все по-широк кръг въпроси, развитието му на все по-регулярна основа), за 

осигуряването на провеждането на съгласувана обща политика (J.6). 

1.(б). Не съществуват никакви пречки при присъединяването към ЕС България 
да възприеме изцяло и без резерви целите на Договора за Европейския съlоз, 
разпоредбите на Раздел V и приложените към него декларации, свързани с 
процедурите и механизмите по изработването, приемането и провеждането на 
ОВППС. 

В Меморандума на българското правителство, придружаващ молбата за 
членство ясно се заявява, че България споделя основните ценности на ЕС и 
неговите страни-членки и че само демократични общества, в които се 
съблюдават правата на човека, съществува плурализъм , прозрачност и 
законов ред, могат да гарантират правата на гражданите и да ускорят 

социалния прогрес. В същия документ бе посочено, че България възприема 



пазарната икономика и свободната конкуренция, като основни фактори за 
осигуряване на просперитета на гражданите и че разглежда Европейския съюз 
като основен компонент на европейската стабилност. Правителството 
подкрепя политическите цели, формулирани в Договора от Маастрихт и 
възприема основополагащите принципи на функциониране на Съюза 
демокрация, ефективност, прозрачност и субсидиарност (Приложение N 9) 

Възприемането на целите на ОВППС, дефинирани в член J.1 от Глава V от ДЕС, 
от страна на България, произтича от Конституцията на страната, 
външнополитическата доктрина, участието на България в международните 
организации като ООН и нейните специализирани организации, възприетите 

принципи от Хелзинкския Заключителен акт и Парижката харта, 
международните договори на страната, насочени към укрепването на 

международната сигурност и сътрудничество. Принципите на демокрацията, 

върховенството на закона и уважението на правата на човека са гарантирани 

на българските граждани от Конституцията на страната и се спазват в пълен 
обем. Доказателство за това е приемането на България за член на Съвета на 
Европа на 7 май 1992г. , присъединяването ни към протоколите и конвенциите на 

Съвета на Европа (Приложение N 10), участието ни в международни договори в 
областта на правата на човека (Приложение N 11). България активно участвува 
в специализираните международни организации, работещи в областта на 
правата на човека и получава високи оценки за дейността си в тази насока, 

както във вътрешен, така и в международен план. 

България се стреми активно да участва и да дава своя положителен принос, 
както в създаването на европейската идентичност в сигурността и 

отбраната, така и в цялостната дейност на ЗЕС, в рамките на оптималните 
възможности на статута си на асоцииран партньор (предоставен на 9 май 
1994 г. и в сила от 6 март 1995 г.). Практически израз на този стремеж, 

както и на възприемането изцяло и без резерви на разпоредбите на Раздел 
V от ДЕС и приложените към него декларации, бяха активното участие в 
осъществения през 1995 г. процес на 11Съвместен размисъл по новите 
условия на европейската сигурност•• завършил с приемането от Съвета на 
министрите на ЗЕС в Мадрид на 14 ноември 1995 г. на 11Обща концепция на 
27-те страни от ЗЕС за европейската сигурност·· (European security: а 
соттоп concept of the 27 WEU Countries); разработването и приемането 
(във формат 27) на декларациите на заседанията на Съвета на министрите 
на ЗЕС (от Нордвейк до Бирмингам вкл.); успешното взаимодействие със 
ЗЕС в осъществяването на митническо-полицейската операция на ЗЕС по 
Дунав за подпомагане спазването на санкциите на ООН срещу бивша 
Югославия; предоставяне в Планиращата група на ЗЕС на информация за 
български въоръжени сили, които биха могли да участват в мисии на ЗЕС 
по смисъла на Петерсбергската декларация. България би приветствала 
увеличаване на възможностите, на асоциираните партньори в ЗЕС, за по
активно участие в процеса на евентуално формиране на ОВППС. 
Отношението на основните политически сили в България към членството на 
страната в ЗЕС е изразено в декларация на Народното събрание от 21 
декември 1993 г. приета с практически консенсус (Прил. N 12) . 
Същевременно, като оценява значението на трансатлантическите 
отношения за европейската сигурност и стабилност, България активно 
участва в дейността на Северноатлантическия съвет за сътрудничество, 

инициативата Партньорство за мир и започна засилен диалог с НА ТО на 
основата на Проучването относно разширяването на съюза. 
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Разглеждаме цялостното си участие в европейските и евроатлантическите 
политически, икономически и отбранителни организации като част от 
процеса на изграждане на европейската идентичност в сигурността и 

отбраната. България следи с интерес дискусиите на МПК за развитието на 
ЕИСО и бъдещето на отношенията между ЕС и ЗЕС. 

1. в) Анализът на предоставените конкретни политики на ЕС по отношение на 
трети държави и различни проблеми, както и досегашната практика на 
присъединяването ни към повече от 60 документа на ЕС до 15 lони 1996, т.е. в 
продължение на 20 месеца (44 декларации, 13 демарша и 3 позиции) дават 
основание за извода, че България ще бъде в състояние да подкрепи 
възприетите специфични политики от ЕС. Българската политика по отношение 

на различни проблеми, по които съществуват общи декларации и позиции на 
ЕС, е в съзвучие с тях и е била изразявана в различна форма в ООН, Съвета на 
Европа, ОССЕ. Идентичното ни гласуване в международните организации, 
показва ясно степента на съвпадение на нашите позиции. След асоциирането 
към ЕС България е подкрепила почти всички резолlоции на ЕС по въпросите на 
разоръжаването и сигурността, както и правата на човека в отделни страни от 

света, като е гласувала за тези резолlоции, а в много от случаите и като е 

заявила своето съавторство (Така например на 50 сесия на ООН съвпадението 
на гласуването между България и ЕС , в случаите, когато страните-членки на ЕС 
са гласували идентично, е 100% , като България е била съавтор на 2 от общо 4 
резолlоции, предложени от ЕС). 

2. С оглед на задължението на страните-членки да подкрепят активно и 
безрезервно външната политика и ·политиката в областта на сигурността 
на ЕС (Чл. J.1.4), желателно е да се разбере какви са договорните 
задължения на вашата страна и дали ще се наложи те да бьдат изменени 

поради присъединяването към ЕС. За целта би било полезно да се 
представи списък със съществуващите договорни задължения на 

страната, както и на споразуменията, които в момента са в етап на 

преговори. 

След 1989г. България започна процес на преразглеждане на политическите си 
договори с други държави и привеждането им в съответствие с новите си 

външнополитически принципи и съществуващи реалности. Този процес 

продължава, като към м. lоли 1996г. от общо 35 действуващи политически 
договора с други държави само 13 са склlочените преди 1989г. и те са с 
развиващи се страни. 

Сключените до 1989 г . договори с бившите социалистически страни са 
заменени от нови договори, отговарящи на съвременната политическа 

реалност. С Унгария е подписана съвместна политическа декларация, в която 
се констатира преминаването към нова политическа система в резултат на 

демократичните промени; принципното съвпадение на възгледите за 

цялостното осъществяване на държавния суверенитет и изграждането на 

съвременна правова държава. Договорът за приятелски отношения и 
сътрудничество между Република България и Чешката и Словашката 
република, подписан в София на 6.04.1992, продължи своето действие по 
отношение и на двете новобразувани държави след разпадането на ЧСФР. 
Извършва се преглед на цялостната договорно-правна база на двустранните 
отношения с тази група страни и тя постепенно се привежда в съответствие с 

новите принципи във взаимоотношенията ни с тях и статута им на асоциирани 

държави към ЕС. 
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Договорите, сключени до 1989 г. с някои развиващи се страни са формално в 
сила, но поради обективно променената политическа обстановка в Европа и 
света залегналите в тях принципи за сътрудничество между страните от 

социалистическата общност и гарантиране на благоприятни условия за 
построяване на социализма са лишени от съдържание . Част от тези договори 
подлежат на актуализация , други ще продължат действието си до изтичането 

на техния срок. Сключваните с тези страни междуправителствени спогодби и 
спогодби между отделни министерства и ведомства след 1989г. са напълно 
съобразени с днешните реалности, освободени от идеологизми и са в унисон с 
новата външна политика на България. 

След 1989 г. са подписани декларации в духа на Хелзинкския документ и 
Парижката харта за нова Европа и с Кралство Белгия, Република Гърция, 
Република Турция и Конфедерация Швейцария . 

В договорите, сключени през периода 1989- 1996 г . със страни- нечленки на ЕС 
ръководещи са не само целите и принципите на Устава на ООН, но и тези, 
залегнали в Заключителния акт от Хелзинки, в . Парижката харта за нова Европа 
и другите документи на Организацията за сигурност и сътрудничество в 

Европа. Очертава се стремеж за принос в рамките на ОССЕ за повсеместно 
укрепване на демокрацията, политическия плурализъм , строителството на 

правовата държава и защитата на правата на човека. В договорите , сключени 
със страните от ЕС освен вече посочените принципи е подчертано и 
задължението на страните-членки да съдействат за развитието и 

задълбочаването на отношенията между Република България и Европейските 
общности. 

Като извод се налага оценката, че в двустранната международно-договорна 
база на Република България с политически характер определящи са началата 
на суверенното равенство; на неупотребата на сила или заплаха със сила; 
ненарушимост на границите и териториалната цялост , ненамеса във 

вътрешните работи; зачитане на правата на човека и основните свободи; 
равноправието на народите; добросъвестното изпълнение на задълженията; 
свободен избор на политическо, икономическо и културно развитие на 
народите и те в никакъв случай не представляват пречка, а разкриват 

капацитета и способността на страната ни да участва в осъществяването на 
Общата външна политика и сигурност на ЕС. 

2.1. Двустранни политически договори и декларации 

Съгласно приложената справка се представя преглед на съществуващите 
двустранни и многостранни междуправителствени договори на България с 
други държави. В Приложение N 13 са представени текстовете на тези 
договори, които са били подписани на един от езиците на ЕС, като в случай на 
необходимост могат да бъдат представени неофициални преводи и на 
останалите ни договори. 

2.1.1. Списък на двустранните политически договори на България с 
други държави 

1. Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България 
и АзербаЙДЖанската република, подписан в София на 29.06.1995 /не е в сила/ 
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2~ Договор за приятелство и сътрудничество между Република България и 
Република Албания, подписан в Тирана на 14.02.1993 

З. Договор за дружба и сътрудничество между НР България и НР Ангола, подписан 

в Луанда на 21.10~1978 

4. Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България 
и Република Армения, подписан в София на 10.04.1995 /не е в сила/ 

5. Договор за дружба и сътрудничество между НР България и Демократична 
република Афганистан, подписан в София на 22.12.1981 

6. Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България 
и Република Беларус, подписан в София на 19.10.1993 

7. Договор за дружба и сътрудничество между НР България и СР Виетнам, 
подписан в Ханой на 1.10.1979 

8. Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България 
и Република Грузия, подписан в София на 19.01.1995 /не е в сила/ 

9. Договор за приятелство, добросъседство, сътрудничество и сигурност между 
Република България и Република Гърция, подписан в София на 7.10.1991 

10. Договор за дружба и сътрудничество между НР България и Социалистическа 
Етиопия, съставен във Варна на 14.07.1980 

11. Договор за приятелство и сътрудничество между Република България и 
Кралство Испания, подписан в София на 23.05.1993 

12. Договор за приятелство и сътрудничество ме:жду Република България и 
Италианската република, подписан в Рим на 9.01.1992 

13. Договор за дружба и сътрудничество между НР България и йеменската 
арабска република, подписан в София на 8.04.1964 

14. Договор за дружба и сътрудничество между НР България и НДР Йемен, 
подписан в София на 11.11.1981 

15. Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република 
България и Република Казахстан, подписан в Алма Ата на 30.07.1993 

16. Договор за дружба и сътрудничество между НР България и НР Кампучия, 
подписан в София на 25.11 .1980 

17. Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република 
България и Киргизката република, подписан в София на 13.11.1994 /не е в сила/ 

18. Договор за дружба и сътрудничество между НР България и КНДР, подписан в 
София на 17.06.1984 

19. Договор за дружба и сътрудничество между НР България и Лаоската НДР, 
подписан във Виентян на 4.10.1979 
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20. Договор за дружба и сътрудничество между НР Бълг~рия и Социалистическа 
народна либийска арабска джамахирия, подписан в София на 21.01.1983 . 

21. Договор за основите на приятелските отношения и сътрудничеството между 
Република България и Литовската република, подписан в София на 10.04.1996 

22. Договор за дружба и сътрудничество между НР България и НР Мозамбик, 
подписан в Мапуто на 24.10.1978 

23. Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република 
България и Република Молдова, подписан в София на 7.09.1992 

24. Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република 
България и Монголия, подписан в Улан Батор на 5.04.1995 

25. Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република 
България и Република Полша, подписан във Варшава на 25.02.1993 

26. Договор за приятелство, сътрудничество и добросъседство междуРепублика 
България и Румъния, подписан в София на 27.01 .1992 

27. Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република 
България и Руската федерация, подписан в София на 4.08.1992 

28. Договор за дружба и сътрудничество между НР България и Сирийската 
арабска република, подписан в Дамас.к на 30.04.1985 

29. Договор за приятелство, добросъседство, сътрудничество и сигурност между 
Република България и Република Турция, подписан в Анкара на 6.05.1992 

30. Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република 
България и Украйна, подписан в София на 5.10.1992 

31. Договор за дружба, сътрудничество и взаимна помощ между НР България и 
Унгарската народна република, подписан в София на 10.07.1969 

32. Договор за разбирателство, приятелство и сътрудничество между Република 
България и френската република, подписан в Париж на 18.02.1992 

33. Договор между Република България и Федерална република Германия за 
приятелско сътрудничество и партньорство в Европа, подписан в София на 
9.10.1991 

34. Договор за приятелство и сътрудничество М€ а.у Република България и 
Република Хърватско, подписан в Загреб на 17.01.1~96 /не е в сила/ 

35. Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република 
България и Чешката и словашката република, подписан в София на 6.04.1992 

2.1.2.Списък на политически съвместни декларации и протоколи на 
България с други държави 
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Пълните текстове на декларациите, които са подписани на един от езиците на 
ЕС се представя в Приложение N 14. При необходимост могат да бъдат 
предоставени неофициални преводи и на текстовете на остналите декларации. 

1. Съвместна политическа декларация между Република България и Кралство 
Белгия, подписана в София на 4.04.1994 

2. Съвместна декларация между правителството на Република България и 
правителството на Великобритания и Северна Ирландия, подписана в София на 
3.06.1993 

3. Съвместна декларация на министър-председателя на Република България - Жан 
Виденов, и министър-председателя на Република Гърция - Андреас Папандреу, 
подписана в Атина на 20.06.1995 

4. Протокол за политическо, икономическо и културно сътрудничество между НР 
България и Ислямска република Иран, подписан в Техеран на 9.06.1988 

5. Декларация за развитие на отношенията на дружба и сътрудничество между НР 
България и НР Конго, подписана в София на 22.05.1985 

6. Съвместна политическа декларация на министерствата на външните работи на 
Република България и Кралство Холандия, подписана в София на 20.04.1994 

7. Протокол за разширяване на сътрудничеството между Република България и 
Република Турция, подписан в Анкара-на 17.05.1994 

8. Протокол за по-нататъшното развитие на двустранното сътрудничество между 
Република България и Република Турция, подписан в София на 29.06.1995 

9. Декларация за отношенията между Република България и Унгарската 
република, подписана в Будапеща на 18.04.1991 

10. Декларация за намеренията за сътрудничество между правителството на 
Република България и правителството на Конфедерация Швейцария, 
подписана в Берн на 3.02.1992 

2.1.3. Списък на междудържавни договори на Република България, 
които са в процес на одобряване 

1. Договор за приятелство и сътрудничество между Република България и 
Унгарската република. 

2. Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България 
и Република Южна Африка. 

3. Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България 
и Република Узбекистан. 



2.2. УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В МНОГОСТРАННИ ДОГОВОРИ В ОБЛАСТТА 
НА СИГУРНОСТТА И РАЗОРЪЖАВАНЕТО 

2.2~ 1. В рамkuте на ООН: 

10 

ПРОТОКОЛ ЗА ЗАБРАНАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪВ ВОЙНА НА ЗДДУШЛИВИ , 
ОТРОВНИ ИЛИ ДРУГИ ГАЗОВЕ, КАКТО И БАКТЕРИОЛОГИЧНИ НАЧИНИ ЗА ВОДЕНЕ 
НА ВОЙНА. 

ДОГОВОР ЗА АНТАРКТИКА 

ДОГОВОР ЗА ЗАБРАНА НА ОПИТИТЕ С ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ В АТМОСФЕРАТА, 
КОСМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО И ПОД ВОДАТА 

ДОГОВОР ЗА ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕЙНОСТ НА ДЪРЖАВИТЕ ПО ИЗСЛЕДВАНЕ И 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОСМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛУНАТА И 
ДРУГИТЕ НЕБЕСНИ ТЕЛА 

ДОГОВОР ЗА НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ 

ДОГОВОР ЗА ЗАБРАНАТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕТО НА ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ И ДРУГИ 
ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО УНИЩОЖАВАНЕ НА ДЪНОТО НА МОРЕТАТА И ОКЕАНИТЕ И 
В ТЕХНИТЕ НЕдРА 

КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАБРАНАТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО И 
НАТРУПВАНЕТО НА ЗАПАСИ ОТ БАКТЕРИОЛОГИЧНИ /БИОЛОГИЧНИ/ И ТОКСИЧНИ 
ОРЪЖИЯ И ЗА ТЯХНОТО УНИЩОЖАВАНЕ 

КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАБРАНАТА ЗА ВОЕННО ИЛИ ВСЯКО ДРУГО ВРАЖдЕБНО 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЧИНИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАБРАНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НЯКОИ 
ОБИКНОВЕНИ ОРЪЖИЯ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ СМЯТАТ ЗА НАНАСЯЩИ 
ПРЕКОМЕРНИ УВРЕЖДАНИЯ ИЛИ ИМАЩИ НЕИЗБИРАТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ 

КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАБРАНА НА РАЗРАБОТВАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО, 
НАТРУПВАНЕТО И УПОТРЕБАТА НА ХИМИЧЕСКО ОРЪЖИЕ И ЗА НЕГОВОТО 
УНИЩОЖАВАНЕ 

2.2.2. В рамkuте на СССЕ/ОССЕ: 

ДОГОВОР ЗА ОБИКНОВЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ В ЕВРОПА 

ДОГОВОР "ОТКРИТО НЕБЕ"(все още не е влязъл в сuла) 

Като държава-участнuчkа в ОССЕ Републukа Българuя стрukтно uзпълнява 
постuгнатuте договореностu в областта на сuгурността: 

ВИЕНСКИ ДОКУМЕНТ /1994 г./ НА ПРЕГОВОРИТЕ ПО МЕРКИТЕ ЗА УКРЕПВАНЕ НА 
ДОВЕРИЕТО И СИГУРНОСТТА В ЕВРОПА 

/доkумент за/ ГЛОБАЛЕН ОБМЕН НА ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ 

КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ В ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИКО-ВОЕННИТЕ 
АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА 
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3. С ог1tед на задыжението на страните-ч1tенки да координират своите 
действия в международните организации (ЧА. J.2.3), желателно е да се 
представи списък на съответните международни организации, в които 
ч1tенува вашата страна (с датата на присъединяване към тях) или 
ч1tенството в които в момента се договаря, като например ООН, 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и др. 

България участвува в следните международни организации: 

Република Българuя членува в ООН от 14.12.1955 г. и на нейните 

специализирани организации съгласно Приложение N 15. 

- Република България е учредuтелkа на СССЕ (днес ОССЕ) с подпuсването в 
Хелзuнku на Заkлlочuтелнuя аkт на 01.08.1975 г . 

- На 14.02.1994 г . Българuя се вkлlочва в програмата на НА ТО „Партньорство 
за мир'~ 

- На 06.03.1995 г. официално влезе в сила статута на България на "асоцииран 
партньор"(заедно с останалuте пет АСЦИЕ) kъм ЗЕС. 

- Българuя е страна-учредuтелkа на Конференцията по разоръжаване, kато 
взема участuе още от първото заседанuе на предшестващата я "Група 
на десетте" (от 15 март 1960 г.). 

- България е пълноправен член на Съвет на Европа от 7 май 1992 година. 

- От 25 lони 1992 България е съучредител на Черноморското икономическо 
сътрудничество (Ч ИС); 

- На 25 септември 1990 г . България става членка на Международния валутен 
фонд и на Световната банка; 

- От 28.ОЗ . 1996г България е член на Европейската банка за възстановявяне 
и развитие; 

- От 1 lони 1996г . България е пълноправен член на Централноевропейската 
инициатива. 

- България е на заключителния етап от преговорите си за 
към Световната Търговска организация. 

присъединяване 

Разширен списък на междунардните организации, в които България участвува 
е представен в приложение N 15(същото като горното). 
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4. С оглед на целта всячески да се укрепи сигурността на ЕС и страните
членки (Чл. J./.2), необходимо е да се установи със.тоянието на 
отношенията между вашата страна и съседните й страни, които не 
членуват в ЕС, включително страни, които кандидатствуват за членство 
в ЕС. За цел та Комисията отправя молба за предоставяне на обобщена 
справка за сътрудничеството ви със съседните страни, включително 
сътрудничеството в регионални организации и двустранното 

съ тру дничеств.о. 

4.БЪЛГАРИЯ И СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 

4.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Обстановката в страните от Югоизточна Европа е функция на процесите 
след разпадането на следвоенните идеологизирани структури в Източна 

Европа и на прехода към демокрация и пазарна икономика. Тя е резултат и 
от сериозните различия в степента на развитие на държавите от региона -
вътрешнополитическо, икономическо, социално, културна и национално. 

Допълнителни проблеми създава историческата обремененост и 
етническата нееднородност в балканските държави, възникнали в резултат на 
наложени със сила териториални решения. 

• Балканската политика на България е неразделна съставна част от цялостната 
й европейска политика. Тя е насочена към утвърждаване на европейските 

стандарти в междудържавните отношения. 

• Ръководни са принципите на рав,нопоставеност и взаимен интерес в 
отношенията с всички съседни страни, използуване на политически средства 

за решаване на спорните въпроси, отказ от участие в "оси" или групировки. 

Основни ориентири в политиката на България на Балканите са регионалната 
стабилност, сигурност и сътрудничество. 

4.2. СЛЕДКОНфЛИКТНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТРАНИТЕ ОТ 
БИВША ЮГОСЛАВИЯ 

• От самото начало на lогокризата България се обяви за t-iамиране на мирно, 
справедливо и трайно решение на конфликтите в бивша Югославия с 

политически средства на основата на доброволното споразумение на 
ангажираните в тях страни. Тя отстояваше принципите на - осъждане на 

промяната на границите със сила и освобождаване и . връщане на завзетите 
със сила територии; запазване териториалната цялост на БиХ и създаване 
на условия за нейното демократично развитие; спазване на международно 

признатите права на човека; взаимно признаване между бившите югославски 

републики; намаляване и контрол над въоръженията и въоръжените сили 
на възможно най-ниско равнище. България бе една от първите държави в 
света, които признаха независимостта на Република Македония, Република 

Словения, Република Хърватска и Република Босна и Херцеговина (на 15 
януари 1992 г.), декларирайки категорично, че няма териториални претенции 
към никоя от тях и желае да развива отношенията с новите си съседи на 

основата на равноправието, добросъседството и сътрудничеството. 

• Нашата страна застъпва позицията, че разрешаването на конфликтите в 
бивша Югославия не бива да крие в себе си опасност от възникване на 
последващи отрицателни последици за балканския регион и за Европа като 
цяло и трябва да открива възможности за развитието на регионалното 
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сътрудничество и за стимулиране на процесите на интеграция в европейските 
структури. · · 

• България приветствува подписаното на 14 декември 1995 г. в Париж Общо 
рамково споразумение за мир в БиХ, подкрепя усилията за изпълнението му в 
пълен обем и в предвидените срокове от страните по него и се стреми да 

съдействува за това в рамките на своите възможности. 

• Придържаме се към позицията, че прилаганите на първата фаза от 
изпълнението на споразумението военни форми следва да бъдат съпроводени и 
подкрепени от активни и своевременни действия в гражданската и особено в 
икономическата области, за да се гарантира постигането на траен мир в 
Босна и Херцеговина и прилежащите й райони. От решаващо значение за 

постигането на помирение е подобряването и нормализирането на живота на 
хората, уреждането на елементарните проблеми на ежедневието, реалният 

старт на процесите на реконструкция и реинтеграция. 

• България изрази готовността си да съдействува на усилията на 

международната общност за практическо прилагане на мира в БиХ: 
- чрез участие в хуманитарните и икономическите аспекти - доставка на храни, 

дрехи и медикаменти; доставка на суровини и строителни материали ; участие 

с проекти и кадри в строително- възстановителните работи; участие в т . нар . 
'триъгълни операции"; съдействие за изграждане на транспортната и 

комуникационната инфраструктура на района. 

- чрез предоставяне на инженерни, тилови, медицински, военни и полицейски 

екипи за нуждите на мироопазващата операция . 

На 14 февруари 1996 г . Народното събрание одобри предложението на 
правителството за изпращане на контингент от 50 полицейски 

наблюдатели в международните сили на ООН в БиХ . 
Български наблюдатели участвуват в мисията на ОССЕ в БиХ . 

• България настоява за приоритетното си включване в съответните 
международни програми за следвоенно възстановяване и развитие на района, 

което ще спомогне за частично компенсиране на щетите, понесени от 

стриктното спазване на lогосанкциите . 

• Разглеждаме участието си в Международния план за прилагането на мира и 
икономическото възстановяване на района (Priority Reconstruction 
Programme) като · принос към усилията на международната общност за 
цялостно реконструиране на региона, за укрепване на стабилността в него, с 

цел създаване на условия за постепенното му пълно интегриране в 

европейските политически и икономически структури. 

• Ръководена от горните постановки България взе активно участие в Парижката 
мирна конференция (декември 1995), Петерсбергската конференция (декември 
1995), Лондонската конференция за прилагане на мирните споразумения по 
БиХ (декември 1995), в Първата (декември 1995г.) и Втората (април 1996) 
донорски конференции за възстановявянето на БиХ, в Конференцията във 

Флоренция (lони 1996г.) за преглед на изпълнението на мирните споразумения. 
Направените от българската страна конкретни предложения на тези срещи са 
представени в Приложение N 16. 

4.3.ВЪПРОСИ НА РЕГИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

4.3.1 . Общобалканско сътрудничество 

През 1996г. България инициира започването на всеобхватен процес на 
общобалканско сътрудничество. В началото на февруари 1996 г. министър
председателят Жан Виденов предложи България да стане домакин на среща 

на министрите на външните работи на балканските страни, като очерта и 
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някои темите , които биха могли да бъдат предмет на обсъждане - съвместни 
усилия за изпълнение на рамковите споразумения за мир в Босна и 
Херцеговина; установяване на трайно добросъседство; развитие на 
трансграничното сътрудничество; ускорено и интензивно развитие на 
инфраструктурата; стимулиране на търговията и инвестициите; 

юридически, културни и социални въпроси. 

Позицията на България е, че всеобхватният процес на общобалканско 
сътрудничество би оказал силно положително влияние за преодоляване на 

негативната в очите на Европа характеристика на Балканите като зона на 
несигурност и конфликти, изоставаща съществено от европейските критерии 

за демократично и стабилно развитие. От друга страна общобалканското 
сътрудничество може да изиграе важна положителна роля за укрепване на 

доверието и сигурността в региона. 

Досегашните консултации с другите балкански държави показаха общото 
виждане, че общобалканското сътрудничество трябва да се развива като 
част от интеграционния процес в Европа, като подпомага европейската 

интеграция на Балканския регион като цяло и на отделните балкански 
държави в частност. Инициативата на българското правителство получи 

подкрепата на всички страни от региона, ЕС, ОССЕ, САЩ и Русия . 

Извършена бе значителна работа по подготовката за срещата , която освен 
активните двустранни консултации включваше и провеждането на 

неофициална среща на представители на министерствата на външните работи 
на балканските страни( 28 март София) , среща на политическите директори в 
министерствата на външните работи на страните от региона (3 май), 
заседание на редакционната група по заключителния документ (17 май). 
Участвуваха всички поканени страни, с изключение на Словения, а 
хърватският представител бе със статут на наблюдател. Проведената досега 
дейност дава основания за следните предварителни оценки : 

- Инициативата на българското правителство за започване на нов всеобхватен 
процес на регионална стабилност, сигурност и сътрудничество в Югоизточна 

Европа е в напреднала фаза на практическа реализация . Провеждането на 
срещата на министрите на външните работи на страните от региона не се 
подлага на съмнение; 

- Българският подход по проблемите на региона се възприема като основа 
за общ подход на всички участници в инициативата; 

- Доминират конструктивният дух и желанието за постигане на конкретни 
резултати на срещата на министрите на външните работи; 

- Преобладава общото виждане, че министерската среща трябва да бъде 
последвана от конкретни стъпки за осъществяване на многостранно 

сътрудничество в областите, в които съществува взаимен интерес . 

(Разделът ще се актуализира след провеждането на срещата на министрите на 
6- 7 lоли 1996 г) 

4.3.2. Черноморско икономическо сътрудничество 

България активно участвува в Черноморското икономическо сътрудничество 
от самото му начало през 1992г.. Позицията на нашата страна по 

развитието на Ч ИС се основава върху следното: 
- Откритост, институционална гъвкавост и хармонично вписване на Ч ИС в 
съществуващите външноикономически връзки на държавите - участнички, и 
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преди всичко в процесите на интегрирането им в Европейския съюз и в 
другите европейски структури. 

- Прилагане на принципа на · консенсус при вземане на основни решения, 

постепенност и поетапност в развитието на ЧИС, с отчитане на специфичните 
условия, заинтересоваността, конкретните възможности и трудностите на 

държавите - участнички. 
- Усилия за привличане в региона на капитали отвън за ефективна реализация 
на икономическия потенциал на страните, развитие на търговско

икономическите връзки, изграждане на съвременни транспортни и 

комуникационни инфраструктури в региона. 
- Акцент върху развитието на двустранните отношения, като необходима 
предпоставка за успешно регионално сътрудничество. 

Считаме, че след като вече се оформиха структурните и процедурните рамки 

на сътрудничеството е необходимо да се пристъпи към практическото 
осъществяване на съществуващите конкретни проекти в отделните области. 
Важно ще бъде започването на дейността на Черноморската банка за търговия 
и развитие, която от момента на своето функциониране ще предостави 

възможност за получаване на средства от международните финансови 
институции. Приоритетна за България област е развитието на 
сътрудничеството в областта на транспорта и телекомуникациите , като в 
тази връзка подкрепяме идеята за провеждане на среща между министрите 

на транспорта на ЧИС и ЦЕИ през втората половина на настоящата година . 

Подобна среща би представлявала продължение на вече планираната среща 
на министрите на транспорта на страните от ЧИС, като на нея се поканят и 
представители на ЕС, СБ, ЕБВР, и ОССЕ и съвместно да се търси решение за 
създаване в София на Регионален център за контакти и информация по 
инфраструктурата. 

4.3.3. Тристранно сътрудничество България - Румъния - Гърция 

През август 1995 г. по инициатива на Гърция в Янина се проведе среща на 
министрите на външните работи на Гърция, България и Румъния, която 
постави началото на диалог между Гърция, в качеството й на пълноправен 

член на Европейския съюз, и България и Румъния, в качеството им на 
асоциирани към ЕС страни. Основно внимание бе отделено на въпроси, 
свързани с регионалното и субрегионалното сътрудничество, осъществяването 
на инфраструктурни проекти, регионалното стабилизиране и сигурност. 
(Приетата Декларация представяме в отделно Приложение N 17) 

На 16 и 17 март 1996г. България бе домакин на втората среща на външните 
министри на трите държави. Обсъдени бяха новите възможности за 
развитие на икономическото сътрудничество и за укрепване на 

стабилността и сигурността на Балканите и в Черноморския регион и 
засилването на ролята на Европейския съюз в Югоизточна Европа. Подчертана 
беше подкрепата, която трите страни оказват за изпълнението на Рамковите 
споразумения за мир в Босна и Херцеговина. Министрите на външните работи 
на Гърция и Румъния изразиха пълно съгласие с инициативата на България за 
започване на всеобхватен процес на общобалканско сътрудничество и 
провеждане на среща на външните министри на страните от региона. Прието 

бе Съвместно заявление, съдържащо основните моменти от постигнатите 
договорености. (Приложение N 18) 
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4.3.4. Централноевропейска инициатива 

От 1 lони 1996г. България е пълноправен член на Централноевропейската 
инициатива (ЦЕИ) . България по.одържаше връзки с ЦЕИ от 17 май 1990 г . , а от 
март 1992г. участвуваше като наблюдател в тази организация и се вклlочи в 
дейността на работните групи по малките и средни предприятия, опазване на 

околната среда, транспорт и телекомуникации. От март 1994г. България получи 
статут на асоцииран член на ЦЕИ и разшири участието си в работните групи 
както и в парламантарното измерение на ЦЕИ . България участвува редовно в 
Съветите за асоцииране на ЦЕИ, срещите на министър-председателите, както 

и на отделни министри. България разглежда приемането си в ЦЕИ като 
признание за нейния принос в процеса на стабилизиране на Югоизточна 
Европа и развитието на трансрегионалното сътрудничество, както и като 

допълнителна възможност за ускореното интегриране на страната в 

европейските структури. 

4 .4.ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ 

А. СЪСЕДНИ СТРАНИ 

4.4.1 .ТУРЦИЯ 

Отношенията между България Турция значително се активизираха през 90-те 
години след извършването на демократичните преобразования в България и 
преодоляването на етническото напрежение в страната , наследено от 

миналото. Двустранният диалог се води на основата на равноправието, 

добросъседството, сигурността, равенството и взаимния интерес, в 
съответсвие с подписания на 6 май 1992 г . Договор за приятелство, 
добросъседство, сигурност и сътрудничество. Договорът е най-важната 
съставна част на съвременната юридическа база на двустранните отношения 
за решаване на съществуващите проблеми в дух на взаимно уважение , 

ненамеса във вътрешните работи и доброжелателство. На 31 март 1992г . в 
София министрите на външните работи подписаха Протокол за съвместни 
действия . Пряко следствие от неговото изпълнение са подписаните 
споразумения за сътрудничество между министерствата на правосъдието /за 
размяна на осъдени лица, 1992 г. /, във военната област /за обучение на 
специалисти и за военно-техническо сътрудничество, 1992 г./, между 
министерствата на вътрешните работи /за борба срещу наркотрафика, 
тероризма и организираната престъпност, 1993 г./. Протоколът редовно се 

актуализира. Активно протича двустранния обмен на високо равнище - между 
президентите (1994, 1995), министрите на външните работи (1992, 
1993,1994, 1995), началниците на Генералните щабове, парламентаристите , 
министри в отделните области. Провеждат се консултации между 
министерствата на външните работи. Установено е добро сътрудничество и 
взаимодействие между органите за сигурност на двете страни. 

Основа за развитието на двустранните търговско-икономически отношения е 
подписаната през 1994 г . Спогодба за търговия, икономическо, промишлено и 
техническо сътрудничество. Редовно се провеждат сесии на Смесения 
българо-турски комитет по икономическо сътрудничество, както и на 
смесените комисии по енергетиката, транспорта и промишленото 

сътрудничество. Турция заема пето място сред външнотърговски ни партньори 

по износа, възлизащ за 1995 г. на 368.6 млн. долара и се нарежда на 



17 

дванадесето място сред партньорите ни по вноса с 96.5 млн. долара за същия 
период. Усилията на българската страна са насочени към премахване на 
антидъмпингови мерки по отношение вноса на някои български стоки : 
стругове, полиетилен, калцирана сода и др. 

Транспортното сътрудничество се регламентира от Смесената българо-турска 
комисия, на чиято сесия през м. lоли 1995 г. в София двете страни изразиха 
готовност за участие в крупни инфраструктурни проекти, като транспортния 

коридор „Дуръс - Скопие - София - Инстанбул" , Трансевропейската 
железопътна магистрала и др. На този етап Смесената комисия уточнява 
проектите на строителството на новия ГКПП „Лесово - Хамзабейли" с цел 
откриване на този пункт до края на 1996 г. В рамките на изпълнението на 
проектите, улесняващи интегрирането с европейските структури, се 

обсъждат и договарят инфраструктурни обекти от общ интерес. Конкретни 
стъпки в това направление представляват отварянето на ГКПП "Малко 
Търново11 за тежкотоварен транспорт и предстоящото откриване на ГКПП 
Лесово - Хамзабейли, което се очаква да облекчи трафика през ГКПП 11Капитан 
Андреево11 • 

Открити въпроси в двустранните отношения. 

Паралелно с положителното развитие на българо-турските отношения по 
всички направления , остават и някои открити проблеми. Необходимо е да се 
подчертае, че тези проблеми са от lоридико-технически, а не от политически 

характер и тяхното · решаване не представлява пречка за развитието на 
отношенията, които като цяло са добри. По всички дол у изброени групи 
въпроси се водят преговори на различни нива. 

Комплексът гранични въпроси. 
Такива са въпросите за определяне на граничната линия, разчистване на 
устието на р. Резовска, делимитацията на Резовския залив, териториалното 
море, континенталния шелф и изключителната икономическа зона. Проведени 
са пет кръга преговори по тези проблеми. 

Определяне на районите за полетна информация. 
България има пълна готовност за завършване на преговорите по въпросите за 
определяне на районите за полетна информация /FIR/ над Черно море в частта, 
засягаща България и Турция . 

Имуществени, социални и хуманитарни въпроси. 
Тези проблеми са възникнали в резултат на двупосочното движение и 
установяване на населението на двете страни в периода след 1878г . 

Договорено е сформирането на смесена работна група, която да обсъди тези 
проблеми в определена последователност, чието първо заседание предстои 
през 1996г. 

Режим на корабоплаване през Проливите 
България понася значителни финансови щети в резултат на въведения през 
1994 г. от Турция нов правилник за движение на корабите през зоната на 
Проливите. За България е валиден режимът за корабоплаване, установен с 
конвенцията в „Монтрьо", /в която тя е участник/, както и правилата и 
препоръките на ИМО (Международната морска организация) . 
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Културни въпроси 
Нерешен е въпросът за статута на Екзархийските имоти на България в Турция, 
който забавя подписването на поредната спогодба за културна 
сътрудничество. Продължават разговорите и за завръщането на български 
културно-исторически паметници на територията на Турция на България . В 
началото на 1996г. бе възобновен диалогът по тези въпроси. 

4.4.2.РУМЪНИЯ 

Отношенията между България и Румъния се развиват на основата на 
принципите на добросъседството и приятелството. През 1992 г. между 
двете държави е сключен Договор за приятелство, добросъседство и 
сътрудничество. За периода 1990-1996 г.г. са осъществени 4 визити на 

държавните глави, 2 срещи на министър-председателите, редовни 

срещи между отделните министерства и ведомства. Съществува общ 
стремеж за активизиране на двустранните отношения във всички области. 
Асоциирането на двете страни към ЕС предоставя допълнителни благоприятни 
възможности за разширяване на двустранното сътрудничество и особено на 
трансраничното сътрудничество. 

След 1992 г. започна преодоляване на стагнацията в търговско-
икономическите отношения. През lоли 1995 г. се проведе редовната Трета 
сесия на Смесената българо-румънска комисия за икономическо и 
научно-техническо сътрудничество, която очерта перспективи за по

нататъшното му развитие. Нов елемент е привличането на частните 

бизнесмени, които осъществяват значителен дял от стокообмена между 
България и Румъния. През 1995г. стокооборотът между двете страни възлезе 
на 125 млн. щ. дол. 

В областта на транспортните връзки България и Румъния си сътрудничат по 
въпроси на изграждането на Трансевропейски коридор N9, свързващ 

Балтийския коридор с Егея (Хелзинки - Санкт Петербург - Киев - Кишинев -
Букурещ - Димитровград с разклонения за Истанбул и Александропулос). 
Постигнато е съгласие за откриване на нови фериботни връзки, в допълнение 
към действащите три ферибота. 

Засега нерешен остава въпросът за определяне местоположението на втория 
мост на река Дунав. Според направените технически и експертни анализи и 
оценки, най - ефикасно ще бъде разполагането на нов мост в западната част на 
общия дунавски участък - Видин - Калафат, Лом - Раст. Тази позиция бе 
потвърдена и от независимите проучвания на британската консултантска 

фирма 11Сър Ал. Гибб и партньори". Българската страна подцържа 
становището, че разполагането на моста в този участък осигурява 

сравнително директна връзка между Егейския регион през България и Румъния 
с Централна и Западна Европа, в съответствие с Трансевропейски коридор N 4. 

В областта на екологията през 1993 г. е сформирана Смесена комисия, 
която работи на основата на двустранната конвенция за опазване на 
околната среда в пограничната зона, сключена през м. ноември 1991 г .. 
Усилията са насочени към обмяна на превантивна информация за 
екологическото състояние и предприемане на мерки за подобряването му. 

Културните връзки между България и Румъния не достигат нивото на 
значителните потенциални възможности. През 1993 г. е подписана Програма 
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за културно сътрудничество, подновена за нови три години през 1996 г .. 
Предстои подписване на Спогодба за сътрудничество в областта на културата . 

4.4.3.МАКЕдОНИЯ 

България бе първата държава, която призна националната независимост и 

държавния суверенитет на Република Македония на 15 януари 1992г . 
България оказа значителна политическа и дипломатическа подкрепа за 

укрепване на държавната независимост на Република Македония и за 
утвърждаването й като равноправен участник в международното общуване. 
Това намери конкретен израз и в позицията на Р България при приемането 
на Р Македония в Съвета на Европа по време на 97-та сесия на Комитета на 
министрите на СЕ в Страсбург /9 ноември 1995г./. Като безусловно призна 
политическите реалности след разпадането на бивша Югославия , България 
положи усилия за изграждането на максимално активни двустранни 

отношения . На 12 септември 1992 г. бяха открити Генерални консулства на 
двете страни, а на 21 декември 1993 г. България и Македония установиха 
дипломатически отношения на равнище посолства. В периода 1991 - 1994 г . 
политическият диалог между двете страни бе много активен . Президентите 
на двете страни проведоха три срещи , проведени са срещи на министър

председателите, поддържа се редовен диалог между министрите на 

външните работи и външнополитическите ведомства . Редовно се 

осъществяват срещи на ресорни министри . 

Започна изграждането на адекватна договорно-правна база . Подписани 
бяха общо 6 междуправителствени документа за сътрудничество , сред 
които са Споразумение за сътрудничество в областта на борбата с 
нелегалния трафик на оръжие и наркотици, тероризма и организираната 

престъпност , Търговско-икономическа спогодба, Консулска конвенция , 
Спогодба за международен превоз на пътници и товари. Приклlочва 
работата или са готови за подписване още 14 междуправителствени 
споразумения за сътрудничеството в областта на отбраната , съдебното 
дело, финансите, земеделието , транспорта , образованието и културата и 
др. 

За периода 1992-1994 г . Р Македония се придвижи от седмо на второ място 
сред най-важните ни външноикономически партньори, като общият обем на 
стокообмена през 1995г . достигна 602,3 млн. щ. дол. В периода на 
икономическите санкции срещу бивша Югославия България оказа 
значителна помощ на Р Македония, като предостави преференциални 

условия за македонския внос и износ . 

За съжаление отношенията между България и Р Македония изпаднаха в 
известен застой поради т.н. "езиков спор", който доведе до блокиране 
изпълнението на подписаните спогодби и доизграждането на договорно
правната база на двустранните отношения. България и Македония делят 
един общ етнически произход, обща национална история, езикова 
традиция и култура . Македонската страна , обаче , поставя като 
предварително условие за подписването на двустранните документи 

включването на текст в тях, според който те са съставени на български и 
„македонски език". Смятаме за нереалистично да се обвързва развитието 
на двустранните ни отношения с претенции за политическо признаване от 

наша страна на термина "македонски език", още повече, че Р Македония 
вече ·е подписвала двустранни документи с други съседни на нея държави 

без тази формула, която желае да наложи в споразуменията с нашата 
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страна. Позицията на българското правителство предполага този въпрос, 
който е от компетенциите на научните среди, да не се превръща в 
задържащ фактор за развитието на отношенията ни с Р Македония. Сред 
прерогативите на държавата е да признае независимостта на друга 

държава, но не и да декретира констатации в областта на науката - в 
случая в областта на езикознанието. Стремежът на нашата страна е, при 
отчитане на политическите и историческите реалности, различията да 

бъдат пренесени на равнището на научните полемики и дискусии. 

България многократно е предлагала компромисни и неутрални 

формулировки за заключителните клаузи на двустранните споразумения, 

които съответстват на възприетата международноправна практика. 

Преодоляването на сегашното състояние в отношенията с Република 
Македония е приоритетна задача на българската външна политика. 

4.4.4. С Р югосмвия 

След 1992 г. двустранните отношения отношения между България и СР 
Югославия (Сърбия и Черна гора) стагнират вследствие на lогокризата и 
наложения от СС на ООН режим на санкции срещу СР Югославия. 
Проведени бяха две неофициални срещи между министрите на външните 

работи на двете страни (София, м. април и Hlo Йорк, м.октомври 1994 г). С 
официалното посещение на министъра на външните работи Г. Пирински в 
Белград (18-20 lони 1995 г.) и посещението на министър-председателя на Р 
България Жан Виденов в СР Югославия (12-13 февруари 1996 г . ) контактите 
между двете страни навлязоха в по-активен период . На разговорите на 

високо ниво бе декларирана готовност за развитие на сътрудничеството 

във всички области от взаимен интерес и бяха разгледани възможностите 
за развитие на двустранните отношения след отпадането на санкциите. 

Постигната бе договореност за подготвянето на проект на Междудържавен 
договор за приятелство и сътрудничество. Подписана бе спогодба за 
взаимно насърчаване и защита на инвестициите и бе постигната 
договореност в ускорени срокове да бъде съгласувана и подписана 
Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. 
До 1990 г. Р Сърбия беше най-големият ни външно-търговски партньор 
сред бившите републики на СФРЮ. Влизането в сила на първите ембаргови 
мерки срещу Сърбия и Черна гора в средата на 1992 г., доведе до тежки 
последици за икономическите ни отношения и за самата българска 
икономика. Процедура по изграждането на нова договорно-правна основа 
между двете страни започна след частичното суспендиране на санкциите 

след Дейтън (21.11.1995 г.). Бе подписана Спогодба за търговско
икономическо сътрудничество (12.12.1995 г.), с която двете страни си 

предоставиха режим на най-облагодетелствувана нация. На 6-7 март 1996г . 
в София се проведе първата сесия на Смесената комисия. 
Сравнително добре функционират връзките между културни, научни, 
образователни и други институции на двете страни. По време на 
официалното посещение на българския министър на образованието, 
науката и технологиите акад. Илчо Димитров в СРЮ от 12 до 15 май 1996 г. 
бяха подписани Споразумение за научно техническо сътрудничество и 
Програма в областта на образованието и културата през 1996-1998 г. 

Проблемите, свързани с положението на българското национално 
малцинство (БНМ) присъстват активно в двустранните ни отношения. 

Българският подход се състои в това югославската страна да приведе 
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практическото приложение на правата на БНМ в съответствие с 
конституционните норми на СРЮ и на международните стандарти в тази 
област. Според България съществуващите проблеми говорят за наличието 
на преки и косвени прояви на асимилационен натиск, в резултат на който, 
числеността на БНМ в СР Югославия драстично намаля от 54 391 човека 
през 1961 г. до 24 214 души през 1991 г. България поставя проблема на 
редица двустранни срещи, включително и на равнище министър

председатели , както и в международните организации работещи по 
правата на човека. 

Като цяло, независимо от очертаващото се активизиране на отношенията 

и установения двустранен диалог по въпроса, на този етап югославската 
страна не демонстрира достатъчно убедително готовност за 

преразглеждане на практическото си отношение към българското 
национално малцинство. Контактите по този въпрос продължават и 

българската страна, въпреки цялата му сериозност, не го разглежда като 
непреодолима пречка за цялостното развитие на двустранните отношения. 

Б.ОТНОШЕНИЯ С ОСТАНАЛИТЕ АСОЦИИРАНИ КЪМ ЕС СТРАНИ 

4.4.5. ЧЕХИЯ 

На 23 декември 1992 г. Република България призна Чешката република и 
установи с нея дипломатически отношения на равнище посолства, считано от 1 
януари 1993 г. Отношенията между двете страни са добри, не съществуват 
проблеми, които да ги обременяват. Протича активен обмен на високо 
политическо ниво. През 1991г. се проведе официално посещение на българския 
президент в Прага, а президента на ЧР посети България през 1992 г. и 1994г. 
Министър-председателите от двете страни са провеждали срещи в рамките на 
участието си в различни международни форуми. Разменени са официални 

визити на парламентарни делегации през 1993 и 1995 г. Поддържат се активни 
работни контакти между министрите на външните работи на двете страни, а 
между министерствата на външните работи се повеждат консултации. През м. 
септември 1995 г. в Прага бе на официално посещение министърът на 
отбраната на България, а през м. февруари 1996 г. началникът на Генералния 
щаб на Българската армия. 
Отношенията между двете страни се регулират от подписаните Декларация за 
отношенията между РБ и ЧСФР(1991 г.); Договор за приятелски отношения и 
сътрудничество между РБ и ЧСФР (1992 г); Протокол за сътрудничество между 
министерствата на външните работи (1994 г.);Споразумение за сътрудничество 
между министерствата на отбраната на РБ и ЧР (1995 г.) През м. януари 1996г. 
в Прага се проведоха консултации по обновяването на договорно-правната 
база, като бе подписан -съответен протокол. През есента на 1996 г. предстои 
провеждането на втори (вероятно последен) кръг консултации по договорно
правната база, който да определи, кои от договорите ще останат в сила и кои 
ще бъдат ревизирани. 
До 1989 г. ЧСФР бе третият външнотърговски партньор на България. През 
следващите години обемът на двустранната търговия рязко спадна и бе 
влошена структурата й. България има отрицателно търговско салдо в 
търговията си с ЧР, чийто общ обем възлиза на 92,3 млн. щ.дол. През есента на 
1994 г. бе ликвидирано пасивното салдо в преводни рубли на РБ спрямо ЧСФР, 
което в средата на с . г. възлизаше на 103 млн. Икономическото сътрудничество 
между двете страни се развива позитивно. Обменят се икономически 
делегации по въпросите на конкуренцията, приватизацията, икономическото 

развитие, земеделието и хранителната промишленост, търговията, финансите и 
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др. През 1996 r . беше подписана междуведомствена спогодба за 
сътрудничество в областта на икономическата конкуренция . 
По инициатива на нашата страна през м. декември 1994 г. се пристъпи към 
тристранни - българо-чешко-словашки - преговори за либерализиране на 
търговията и бе съгласуван Меморандум за либерализация на взаимните 
търговски отношения. Споразумението за свободна търговия между България 
и Ч Р беше подписано на 15 декември 1995 г . в Прага. 
В процес на подготовка са Спогодба за избягване на двойното данъчно 
облагане и Спогодба за насърчаване и взаимна защита на инвестициите. 
Сътрудничеството в областта на културата, науката и образованието се 
осъществява на основата на Спогодбата за културно и научно сътрудничество 
между РБ и ЧССР от 1978 г. В двете страни функционират културни институти . 
Между двете страни действува Спогодба за премахване на визовия режим , 
подписана на 28 април 1994 г . Предстоят преговори по Спогодба за реадмисия . 

4.4.6. СЛОВАКИЯ 

На 23 декември 1992 г . Република България призна независимостта на 
Словашката република и от 1 януари 1993 г. между двете страни бяха 
установени дипломатически отношения. Отношенията между двете страни са 

добри, не съществуват спорни и открити въпроси, които да представляват 

пречка за тяхното развитие. 

Провеждат се редовни срещи на високо равнище - президенти (1993, 1994), 
председатели на парламенти и отделни комисии в парламента (1992,1993,1996), 
министър-председатели (1992,1994,1995), министри на отбраната (1995), води се 
активен обмен на посещения на министри в отделните области. Разменени са 
посещения на министрите на външните работи (1994, 1995), между двете 
министерства се провеждат консултации. 

Централен документ в двустранната договорно-правна база е Договорът за 
приятелство и сътрудничество от 1992г . Извършва се преглед на подписаните 

документи между България и бившата ЧСФР с оглед на тяхната валидност в 
отношенията ни със Словашката република. Проведени са консултации меЖду 
двете страни по обновяването на договорно-правната база през януари 1996г . , 
като се очаква този преглед да завърши през есента на 1996r. През 1995r. 
между двете страни е подписан споразумение за сътрудничество в областта на 
отбраната. 
Стокообменът между България и Словакия възлиза на 23,2 млн. долара през 
1995г., което е далеч под възможностите на двете страни и е свързано с 
драстичния спад в стокообмена от 1989-1992r., когато бяха прекъснати основни 
търговски връзки. Между двете страни действува Споразумение за свободна 
търговия (1995г . ), Спогодба за взаимна защита на инвестициите (1995), 
спогодба за търговия и плащания (1994), Спогодба за икономическо и научно
техническо сътрудничество (1995) и др. -През 1994-1995 г . бяха проведени 
четири бълrаро-словашки бизнес-срещи. 
Културният обмен между двете страни значително спадна за периода 1989-
1992 г., като от края на 1993 г. се забелязва известна активизация и 
възстановяване на сътрудничеството чрез преки контакти между отделните 

институции. 

Между двете страни е в сила Консулска конвенция от 1974 г . и Договор за 
правна помощ от 1978 г. През 1995г . е подписан Договор за реадмисия (който 
все още не е влязъл в сила), а през 1996г . Спогодба за безвизови пътувания на 
граждани. 



. 4.4.7. УНГАРИЯ 
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Отношенията между България и Унгария са добри, в тях не съществуват 
открити проблеми и въпроси, които да пречат на тяхното развитие. 

Осъществява се активен обмен на високо ниво като между двете страни през 

последните години са разменени посещения и са организирани срещи на ниво 

държавен глава - 1991, 1995г., парламентарни делегации (1994, 1995), 
министър-председатели 1994г., министри на външните работи (1991, 
1991, 1994, 1995), както и министри в отделните области. Между министерствата 
на външните работи се провеждат консултации. Подцържат се активни 
контакти между министерствата на отбраната, министерствата на вътрешните 
работи, както и между други министерства и централни ведомства. 
Основен документ в договорно-правната база е Декларацията за отношенията 

между двете страни (1991). Подготвя се Договор за основните принципи на 
отношенията, действуват различни документи за сътрудничество между 

министерствата на външните работи, отбраната, вътрешните работи 
В периода след разпадането на СИВ и преминаването към търговия в 
конвертируема валута настъпи рязък спад в двустранния стокообмен, който 
през 1995г. възлезе на 63,2 млн. щ. дол. Една от причините за създалата се 
ситуация бе наложеното ембарго в резултат на конфликта в бивша Югославия. 
Друга причина е липсата на договореност между Унгария и България за 
аналогични преференции на тези между Унгария и ЕС , ЕАСТ и ЦЕФТА във 
взаимната търговия, което поставя нашите стоки при по-неизгодни условия . на 

унгарския пазар 

Между двете страни е изградена добра договорно-правна база в областта на 
търговско-икономическите отношения. , сред която са Спогодба за търговия и 
плащания (1991), Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (1994), 
Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (1994).В България 
работят 23 смесени българо-унгарски дружества, а в Унгария - 1 О. Предстои 
започването на преговори за сключване на спогодба за свободна търговия, 

след регулирането на отрицателното за България салдо, възлизащо на 85,9 
млн.прев.рбл. 

Между двете страни съществуват традиционно добри връзки в областта на 
културата, науката и образованието, които се подпомагат от съответна 
Спогодба в тази област (1994), както и от споразумения за сътрудничество 
между министерствата, отговарящи за тези сфери. Действува Спогодба за 
безвизов режим от 1991г. 

4.4.8. ПОЛША 

Отношенията между Българи и Полша са добри, в тях не съществуват спорни и 
открити въпроси, които да спъват тяхното активно развитие . 

Между двете страни ·се подцържа активен диалог на различни нива, който 
включва- посещения на ниво президент - 19931, 1994, 1996, срещи на министър
председателите (1995), министрите на външните работи - 1994, 1995г., 
министри в отделните области. Редовно се провеждат консултации между 

министерствата на външните работи както на ниво заместник-министър, така и 
на експертно ниво по различни въпроси, в съответствие с Протокол за 
сътрудничество между двете министерства. В парламентите на двете страни са 

изградени групи за приятелство. Двете страни подкрепят взаимно свои 

кандидатури в ООН, като член на ЦЕИ Полша оказа подкрепа на нашата 
страна за приемане в групировката. 

Централен документ в договорно-правната база на двете страни е Договорът 
за приятелски отношения и сътрудничество в сила от 16.09.1993 г. Между двете 
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страни действуват Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане /1994 
г ./ и Договор за взаимна защита и насърчаване на инвестициите / 1994 г./. 
От началото на 1991 г., на базата на подписаната през м.април с.г . Спогодба за 
търговия и плащания, двете страни преминаха към разплащания в свободно 
конвертируема валута. Стокообменът през 1995г. възлиза на 52,3 млн. щ. дол. 
Между двете страни текат преговори за ликвидиране на отрицателното за 

нашата страна рублево салдо, възлизащо на 125,5 млн. прев. рубли, като то 
следва да бъде окончателно ликвидирано през 1996г. Предстои пристъпването 
през 1996г. към преговори за либерализиране на двустранната търговия . 

Двете страни поддържат активни контакти в областта на науката, културата и 
образованието. Подготвя се проекта-спогодба за статута и дейността на 
културните институти на двете страни. Подписани са Спогодби за научно и 
културно сътрудничество /1993/, както и Програма за сътрудничество в 
областта на културата, науката и образованието за периода 1994-96 г . 

/21.12.1994 г./ . 
България и Полша подписаха през м. септември 1993 г.Споrодба за реадмисия, 
а през м .април 1994 г. беше подписана Консулска конвенция между Република 
България и Република Полша (все още не е влязла в сила). 

4.4.9. ЕСТОНИЯ 

На 26 август 1991 г . България призна независимостта на Естонската република 
и на 1 О септември същата година дипломатическите отношения между двете 
страни бяха възстановени . 
Между президентите на двете страни е проведена среща през 1995г., а през 
1992г. се състоя официално посещ~ние на естонския външен министър в 
София . Между министерствата на външните работи се обменят делегации за 
консултации и за проучване на перспективите за развитие на двустранното 

сътрудничество (1993, 1994, 1995) на основата на подписан протокол за 

сътрудничество между двете министерства през 1993r .. 
Договорно-правната база в областта на икономическите отношения все още не 
е изградена. Подготвена е за подписване Спогодба за търговско-икономическо 
сътрудничество (парафирана през август 1995 г) . В процес на подготовка са 
Декларация за принципите на отношенията между Република България и 
Естонската република, Спогодба за международен автомобилен превоз на 
пътници и товари, Спогодба за въздушни съобщения, Спогодба за морско 
търговско корабоплаване, Договор за насърчаване и взаимна защита на 
инвестициите , Споразумение за сътрудничество в областта на 
здравеопазването и медицинското обслужване . Стокообменът между двете 
страни е твърде ограничен и възлиза на 3,3 млн. щ. дол. В Естония има 6 
смесени предприятия. 

Подготвен е проект на Спогодба за сътрудничество в областта на 
образованието, науката и културата. 
Разменени са проекти на спогодба за безвизов режим и е подготвен за 
подписване Договор за правна помощ по граждански и наказателни дела и 
екстрадиция . 

4.4.10. мтвия 

На 26 август 1991 г. българското правителство призна независимостта на 
Латвия, а на 1 О септември 1991 отношенията между двете страни са 
възстановени с подписването на специален протокол. 

През 1995г. е проведена среща между президентите на двете страни, а в 
периода 1994-~1996 са проведени четири срещи между министрите на външните 
работи от двете страни. През 1996 r. се състоя среща между министър Г . 
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Пирински и вице-премиера на Латвийската република Г . Чеверс в Берлин. 
Между министерствата на външните работи са проведени двукратно 

консултации ( 1992 и 1995г.) 
В процес на подготовка е Договор за приятелски отношения и сътрудничество 
между Република България и Латвийската република. Между двете страни са 
подписани протокол за консултации между министерствата на външните 

работи (1995 г.) и Спогодба за международни автомобилни превози на пътници 
и товари (1995 г.). Подготвят се широк кръг споразумения и спогодби в 
областта на въздушния транспорт, морското търговско корабоплаване, 
търговско-икономическо сътрудничество, свободната търговия, насърчаването 

и взаимната защита на инвестициите , туризма. Стокообменът между двете 
страни е незначителен и възлиза на 4,7 млн. щ. дол. през 1995г .. 
Връзките в областта на културата, науката и образованието не са развити. 
Подготвена е за подписване спогодба за сътрудничество в тези области. 
Предстоят консултации за сключване на спогодба за безвизов режим. В ход на 
обсъждане и съгласуване е Договор за правна помощ по граждански дела . 

4.4.11 . ЛИТВА 

България бе сред първите страни, признали независимостта на Литва - 26 
август 1991 г . , като на 10 септември· 1991 г. бе подписан Протокол за 
установяване на дипломатически отношения. 

Между двете страни са осъществени общо 5 срещи на ниво президенти от 
1992г. като през м. април президентът Бразаускас бе на официално посещение 
в България. Проведени са две срещи на министрите на външните работи. В 
периода 1992 - 1996 са проведени общо пет консултации между 
министерствата на външните работи. 

Търговско-икономическите отношения между двете страни са все още 
скромни. Въпреки това данните очертават една стабилна тенденция на бавно 
нарастване на стокообмена. Литва е най-активният търговски партньор на 
нашата страна в Прибалтика, като стокообменът на България с Литва, 
възлизащ на 15,З млн. щ. дол. надвишава над три пъти стокообмена ни с Латвия 
и почти пет пъти този с Естония. 

До края на 1994 г. в Литовската република са регистрирани 22 съвместни 
предприятия с български капитал. 
В областта на договорно-правната база между двете страни действуват -
Договор за основи на приятелските отношения и сътрудничество /10 април 1996 
г./, Протокол за консултации между министерствата на външните работи /9 
октомври 1993 г./, Спогодби за икономическо и научно-техническо 
сътрудничество /1991 г. и 1996 г./, Спогодба за международни автомобилни 
превози на пътници и товари (все още не влязла в сила). 

В областта на консулските отношения между двете страни действува Спогодба 
за реда на безвизово преминаване на границата. /10 април 1996 г./, а в 
областта на културата Спогодба за сътрудничество в областта на 
образованието, науката и културата. /10 април 1996 г./ 
В процес на подготовка са Договор за насърчаване и взаимна защита на 
инвестициите, Спогодба за свободна търговия, Спогодба за въздушни 
съобщения, Спогодба за морско търговско корабоплаване, Договор за правна 
помощ по граждански и наказателни дела и екстрадиция. Очаква се 

подписване на Договор за избягване на двойното данъчно облагане (който по 
силата на споразумение между трите прибалтийски държави следва да се 
подпише с трите държави наведнъж). 
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4.4.12. СЛОВЕНИЯ · 

България призна независимостта на Словения още на 15 я·нуари 1992г, като 
дипломатически отношения на равнище посолства са установени през м. 

август 1992г . Р България и Р Словения подцържат приятелски отношения, в 

които няма открити или спорни въпроси. Като цяло отношенията не са активни, 
но през последните години се провежда редовен политически диалог. 

Осъществени са контакти на високо и най-високо равнище. Проведени са 
редица срещи между президентите на двете държави в рамките на тяхно 

участие в различни международни форуми. До момента са разменени три 
визити между министрите на външните работи (1991,1993,1995). Кулминация на 
политическия диалог между България и Словения бе посещението на 
словенския президент у нас от 12 до 14 март 1996 г. 
Между министерствата на външните се провеждат консултации - 1992г., 
199Зг., 1994г. Подписан е Протокол за сътрудничество между двете 

министерствата. 

Разменени проекти на Спогодби за сътрудничество между министерствата на 

вътрешните работи, на Споразумение за обратно приемане на незаконно 
пребиваващи лица, договори за правна помощ по граждански дела, за правна 
помощ по наказателни дела и за екстрадиция. 

Търговско-икономическите отношения са недостатъчно развити. Поддържат се 
контакти на равнище правителства, отделни министерства , Стопански камари 
и др. Министърът на икономическите отношения и развитието на Словения 
посети София през м. април 1994г . 
Подписаните в търговско-икономическата област документи включват 
Споразумение за сътрудничество между Търговско-промишлените палати на 
България и Словения, Спогодба за търговско-икономическо сътрудничество , 
търговска спогодба. През м. април 1996 г. в Любляна се проведе първата сесия 
на Смесения българо-словенски комитет за икономическо сътрудничество. 
Започнати бяха преговори за сключване на споразумение за зона за свободна 
търговия, което се предвижда да се подпише до края на 1996 г. Разменени са 

проекти на спогодба за насърчаване и взаимна защита на инвестициите. 
Постигнато е също така принципно съгласие за започване подготовката на 
Договор за избягване на двойното данъчно облагане, както и на споразумение 
за сътрудничество в областта на сухопътния транспорт. 

Като търговски партньор на Словения , България заема скромно място. През 
1994г. стокообменът между двете страни е бил 44,6 млн. щ.долара , от които 
33,8 млн. щ. долара износ от България и 10,8 млн. щ. долара - внос от 
Словения. 
Подписана е двустранна Спогодба за сътрудничество в областта на науката , 
културата и образованието /22.ОЗ.1994г./. Предстои изработването на 
тригодишна Програма за културно сътрудничество, както и преговори по 
спогодба за научно-техническо сътрудничество. 

4.5. ВОЕННО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС 
СЪСЕДНИТЕ Й БАЛКАНСКИ СТРАНИ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В ЕС 

България отделя важно внимание на развитието на военнополитическото 
сътрудничество с балканските страни. Усилията са насочени към 
осъществяване на многопосочни военнополитически контакти, разширяване на 

договорно-правната основа за развитие на международното военно и 

военноикономическо сътрудничество. 

В съответствие с общите направления на външната политика на България 
военното сътрудничество с Република Турция се изгражда на базата на 
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прагматизма и реализма, като допринася за стабилизиране на обстановката 
на Балканите. 

За основа на военното сътрудничество между България и Турция служи 
подписания през декември 1991 г . Софийски документ по взаимно допълващи 
се мерки за укрепване на доверието и сигурността и военните контакти между 

двете страни. · Впоследствие правната основа на българо-турското военно 
сътрудничество беше разширена със споразуменията между двете страни за 

сътрудничество във военното обучение и за сътрудничество във 
военнотехническата област. Подцържат се редовни военни контакти, 
осъществени в съответствие с подписваните всяка година планове за 

сътрудничество. От българска страна е връчен проект на Споразумение за 
сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и 
Генералния щаб и Министерството на Националната отбрана на Република 
Турция . В споразумението са конкретизирани областите на сътрудничество и 
формите на неговото осъществяване . 

Традиционните връзки във военната област между България и Румъния се 
развиват успешно. Осъществяват се официални срещи на министрите на 

отбраната на двете страни ( 1995 г. и 1996 г.) . 

Основен документ, регламентиращ българо-румънското военно 
сътрудничество е "Споразумението за сътрудничество между Министерството 

на отбраната на Република България и Министерството на Националната 
отбрана на Румъния'\ подписан на 29.01 .1994 г . в Букурещ. То определя 
основните насоки на двустраннот9 военно сътрудничество , а именно : 

подготовка на кадри, обучение на войските, контрол на въоръженията и 
разоръжаването, военноикономическата, военнотехническата и 

военнонаучната дейност, военната медицина, гражданската защита, социално

психологическата работа в армията. 

Оперативната работа по военното сътрудничество между двете страни се 
осъществява на базата на подписаните годишни планове за сътрудничество. В 
областта на научна-изследователската и опитно-конструкторската работа и 
ремонт . на военна техника са подписани и конкретни програми, които ежегодно 

се осъвременяват .и допълват. 

През декември 1995 г. бе подписан и "Документ по взаимнодопълващите се 
мерки за укрепване на доверието и сигурността и военните контакти между 

Република България и Румъния". 

В съответствие с развитието · на мирния процес в региона може да се очаква, че 
отношенията със ·СР Югославия, Македония, Хърватско, Босна и 
Херцеговина и Словения ще започнат да се развиват по-динамично. 

През февруари 1996 г. бе подписано Споразумение за сътрудничество между 
Министерството на отбраната на Р България и съюзното Министерство на 
отбраната на СР Югославия. В работна фаза е изготвянето на двустранен 
документ по укрепване на мерки за доверие и сътрудничество. 

С Република Хърватска протича интензивен диалог по подготовката на 
Споразумение за сътрудничество между министерствата на отбраната на 
двете страни, като разговорите са в заключителен етап. Очаква се 

Споразумението да бъде подписано през lони 1996 г. 
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Понастоящем отношенията във военнополитическата област с Република 
Македония се свеждат до поддържането на контакти, предимно в областта на 
военната медицина и по повод на юбилейни годишнини. 

5. С оr.лед на ангажиментите на ЕС в об.ластта на неразпространението на 
въоръженията и контро.ла върху износа, би би.ло полезно да се установи 
какво е сегашното и.ли п.ланираното участие на вашата страна в 

раз.лични международни режими във връзка с неразпространението на 

средствата за масово унищожение и износа на обикновени оръжия и 
технологии с двойна употреба. 

Република България винаги е подкрепяла усилията за задълбочаване на 
регионалната и глобална сигурност и стабилност, за стимулиране на 
откритостта и засилване на отговорността при трансфера на конвенционални 

оръжия и ограничаване на незаконното разпространение на стоки и 

технологи1 , обхванати от режимите по контрол на износа . 

България е страна по всички многостранни договори за контрол на 
въоръженията и разоръжаване, които съдържат клаузи за тяхното 

неразпространение, включително Договора за неразпространение на ядрените 

оръжия, Конвенцията за бактерио1tоrичните оръжия, Конвенцията за забрана 
на химическите оръжия. България се присъедини към съвместните действия на 
ЕС по повод на Конференцията за преглед и продължаване на Договора за 
неразпространение на ядреното оръжие , като подкрепи активно решението за 

неговото безсрочно и безусловно продължаване. 

През 1992 год. България официално декларира своята съпричастност към 
хармонизираните в международен мащаб принципи и норми в търговията със 
стоки и технологии, контролирани от СОСОМ и различните режими за 
неразпространение . 

България е член на Групата на ядрените доставчици от 1978 год. и на Комитета 
"Zangger"oт 1993 год. В своята външнотърговска дейност , тя се придържа към 
ръководните принципи на тези два режима , както и на Режима за контро1t на 

ракетните техно1tогии и на Австралийската група. Прилаганите по настоящем в 

страната списъци за контрол на износа на оръжия и стоки с двойна употреба 
възпроизвеждат изцяло хармонизираните листи на Групата на ядрените 

доставчици, Комитета "Zangger", договореностите по бившия СОСОМ (листата 
на Международната атомна енергетика Atomic Energy List и "списъка на 
промишлените" lndustrial List and Munition List), Австралийската група и Режима 
за контрол на ракетните технологии. България е привела националното си 

законодателство в областта на експортния контрол в съответствие с "общата 
система" на ЕС за контрол на износа на стоки с двойна употреба , въведена с 
Регламент N 3381/94 на Съвета на ЕС от 19 декември 1994 гад. В страната е 
създадена адекватна правна уредба по този въпрос с приемането на 
Закона за контрола на външнотърговската дейност със въоръжения и стоки 
с двойна употреба ~а 8 ноември 1995г.(Приложение N 19) и Постановление 
N 38 на Министерския съвет от 6 март 1996 за неговото 
прилагане(Приложение N20). Подробно описание на съществуващия в 
страната режим за издаване на експортни лицензи по отношение на 

стоките с двойна употреба е представено в отделна справка (Приложение 
N21). 
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От началото на преговорите за създаване на Нов форум - "Васенаарските 
договорености", българското правителство последователно се е стремило да 
бъдем признати за участници в преговорите, а по настоящем - за членове и 

съучредители на новите договорености (през май 1994 гад. - писмо на 
министъра на външните работи до председателя на Срещата на висшите 
представители; през октомври 1995 гад. - писмо на заместник-председателя на 
МС до председателя на Срещата на висшите представители; през февруари и 
май 1996 гад. - писмо на заместник-министъра на външните работи до 
председателя на Срещата на висшите представители). 

България е заявила официално кандидатурата си за членство в 

Австралийската група и е изразила интереса си да се присъедини към Режима 
за контрол на ракетните технологии. 

Република България прилага всички резолюции на СС на ООН за ембарго над 
въоръженията. На 11 март 1996 гад. с решение на правителството България се 
присъедини към Декларацията на ЕС от 26 февруари 1996 год. относно износа 

на оръжие за бивша Югославия. 

6. С оглед на сегашните усилия на ЕС да създаде европейска политика в 
областта на въоръженията, би било полезно да се получи информация 
за отбранителната промишленост на вашата страна и да се установи 
дали съществуват някакви пречки за спазването на -:-эзи политика. 

(За да се даде пълен отговор е необходима допълнителна 
информация от Министерство на Промишлеността) 

6.1.Отбранителна промишленост 

Отбранителната промишленост на България включва търговските 
дружества в рамките на министерството на промишлеността, както и 

военноремонтните заводи, които са в системата на Министерството на 
отбраната. 

Обранителната промишленост, съсредоточена в търговските дружества от 
системата на Министерство на промишлеността, следва възприетата 
"отбранителна доктрина" на нашата армия. 
Разработените 11основни насоки за превъоръжаване11 , дават възможност за 
разработване, производство и снабдяване на министерството на отбраната 
с нови системи въоръжение и техника в 11 различни направления. 
Икономически е значително по-изгодно, ползването на съществуващите 
мощности на нашите търговски дружества, производители на специална 

продукция. В същото време експортните пазари за тази продукция са 
силно ограничени , поради което икономическото състояние на 

отбранителната промишленост е тежко. 
Успоредно с това търговските дружества развиват значителна дейност в 
областта на конверсията. В периода 1989 - 1993 година съотношението 
гражданско производство към специално бе 70% към 30%. 
Идеята за конверсия за този период, беше разширена в значителна степен . 
Разработени бяха три програми в тази област.Тотална и бърза конверсия в 
този период, бе почти невъзможно технически, икономически и в социален 



30 

план. В последно време посоченото съотношение започна да се променя в 
полза на специалното производство в резултат на усилена дейност на 
дружествата за възстановяване на пазари за специалната продукция . 

Основен предмет на дейност на военно ремонтните заводи е ремонтът и 

модернизацията на съществуващото в Българската армия въоръжение и 
военна техника. Осъществява се единично и дребносерийно производство 
на отделните образци военна техника и учебнотренировачни средства за 
задоволяване потребностите преди всичко на Българската армия . 

Политиката , която провеждат военноремонтните заводи се определя от 

Закона за отбраната и въоръжените сили, военната доктрина и 

концепцията за развитие на Българската армия . 

В условията на съкращаване на въоръжените сили , произтичащи от 

постигнатите международни договорености, основните направления в 

политиката на военноремонтните заводи са насочени към : 

- преструктуриране на производството и ремонта в посока увеличаване на 
гражданската продукция ; 

- технологично преструктуриране; 
- модернизация на съществуващото въоръжение и военна техника; 
- натоварване на производствените мощности с цел осигуряване заетост на 

персонала на заводите и недопускане на условия за социално напрежение 

и конфликти . 

6.2. Европейската политика в областта на въоръженията 

Изложените в документа СОМ (96) 1 О final основни насоки на европейската 
отбранителна промишленост и политика като цяло съвпадат с вижданията 
на нашата страна за съществуващите предизвикателства в тази насока . 

Подкрепяме напълно извода, че е необходимо да бъдат осигурени условия 
за развитието на отбранителната промишленост по такъв начин, че да се 
предотврати рязката загуба на работни места и на технологични навици , с 
всички произтичащи последици за гражданския сектор. Г отави сме на 
сътрудничество в това направление , като считаме че е необходимо да се 
уточнят неговите условия и параметри. По отношение на външното 

направление може да се отбележи , че в своята политика в областа на 
експорта на въоръжения България изцяло е възприела нормите и 

изискванията на ЕС (виж и отговорите на въпрос N5), което е видно от 
описания в Приложение N21 режим за издаване на експортни лицензи за 
стоките с ·дойна -употреба , приложените Закон за контрола на 
външнотърговската дейност със въоръжения и стоки с двойна употреба 
(Приложение N 19), Постановление N 38 на Министерския съвет от 6 март 
1996 за прилагане на горепосочения закон (Приложение N20) , както и 
отговорите, предоставни от българската страна на въпросника на ОССЕ за 
националните политики и практика по отношение контрола на експорта на 

конвенционални оръжия и свързаните с тях технологии (Приложение N22). 
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7~ С ог1tед на изискването за сътрудничество на дипломатическите мисии 
на страните-членки (Ч1t. J.6}, би било по1tезно да се получи справка за 
структурата, разпреде1tението и бройките на вашата дипломатическа 

с1tужба. 

7 .1. Структура, разположение и брой на служителите в 
Дипломатическата служба на Р България 

1. Централно управление на Министерство на външните работи 

1. Състои се от 21 управления и 7 отдела, съгласно приложената 
схема. 

2. Общ брой на служителите - 663,в т.ч. дипломати - 230, 
технически - 433. 

11. Задгранични представителства - 102, т.ч . 

1 . Посолства - 69 

Алжир Брlоксел Делхи Лагос Отава Сеул 
Анкара Будапеща Джакарта Лисабон Париж Скопие 
Атина Буенос Айрес Загреб Лондон Пекин Стокхолм 
Бейрут Букурещ Кайро Мадрид Прага Сараево 
Берн Варшава Каракас Монтевидео Претория Тел Авив 
Бон Ватикана Киев Минск Пхенян Техеран 
Бразилия Вашингтон Кишинеу Москва Рабат Тирана 
БратиславаДамаск Копенхаген Никозия Рим Токио 
Триполи Хелзинки Кувейт Алма Ата Исламабад Тунис 
Ханой Багдад Лlобляна Улан Батор Хараре Белград 
Манагуа Хавана Виена Мапуту Хага Осло 

Забележка : Ташкент, Тбилиси и Кабул са без персонал . 

На ниво управляващи -14 

Адис Абеба Богота Лима Сана 
Акра Дар есСалам Луанда Сантяго 
Аман Дъблин Мексико 
Банкок Киншаса Пном Пен 

Генерални консулства -10 

Истанбул Одрин Сиктивкар 
Мlонхен Санкт Петербург Солун Хонконг 
Одеса Сидней Торонто 

Постоянни пре.аставителства - 6 

Брlоксел, Виена, Женева, Париж - ЮНЕСКО, Страсбург, Нlо-Йорк 



Нlо-Йорк 
Сао Паоло 

Берлин 

Консулства - 2 

Диnл. бlоро - 1 

2. Общ броА на задграничните служители - 809 
в т.ч . дипломати- 358 

технически - 451 

7.2. НЯКОИ КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА 
ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА СЛУЖБА 

Към 28.05.1996 г. Р България подцържа общо 102 задгранични 
представителства /в това число посолства, постоянни представителства, 

генерални консулства, консулства и дипломатически бlора/, които според броя 
на служители с разпределят както следва: 

- Малки /до 5 служители/ ..... ..... ................ ...... ..... .... .... ................. ... . - 45 

/Адис Абеба, Акра, Алмати, Аман, Банког, Богота, Бразилия, Буенос Айрес , 
Ватикана, Дар Ес Салам, Джакарта, Дъблин, Исламабад, Каракас, Киншаса, 
Кувейт, Лима, Лисабон, Луанда, Любляна, Манагуа Мапуту, Мексико, 
Монтевидео, Минск, Hlo Йорк, Одеса, Осло, Отава, Париж, Пном Пен, 
Претория, Сана, Санкт Петербург, Сантяго, Сао Паоло, Сеул, Сидней, 
Сиктивкар, Тбилиси, Ташкент, Тел Авив, Торонто, Улан Батор, Хонконг/ 

- Средни /от 5 до 15 служители/ .................................... ................. - 44 

/от 5 до 10 служители: Берн, Братислава, Виена, Делхи, Загреб, Киев, Кишинев, 
Копенхаген, Лагос, Мюнхен, Одрин, Пхенян, Сараево, Солун, Стокхолм, 
Страсбург,Техеран,Тунис,Хавана,Ханой,Хараре,Хелзинки; 

От 10 до 15 служители: Алжир, Багдад, Бейрут, Берлин, Брюксел, Будапеща, 
Варшава, Дамаск, Женева, Кайро, Мадрид, Никозия, Пекин, Прага, Рим, 
Тирана, Токио, Триполи, Хага/ 

Големи /над 15 служители/ ... ... ......................................... .......... .... - 13 

/Анкара, Атина, Белград, Бон, Букурещ, Вашингтон, Виена, Истанбул, Лондон, 
Москва, Hlo Йорк, Париж, Скопие/. 

Тези количествени показатели са в зависимост от националните приоритети и 
възможностите за кадрово, финансово и материално-техническо осигуряване. 

Броят на служителите общо за министерството по региони е както следва: 
Европа................................. 470 
Африка . ......................... . ... . . . 68 
Сев. Америка ..................... 47 



Южна Америка . . . . . . . . . .. . . . . . . . 20 
Азия............... . ....................... 115 
Австралия .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 3 
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По отношение на образователния ценз, щатните бройки и назначенията, броят 
на служителите в дипломатическите представителства /ДП/ и Централно 
управление /ЦУ / се разпределя както следва: 

За Централно управление /ЦУ / 

Образование Щат Назначени В т.ч. жени 

Висше 402 402 146 
Полувисше 1 8 5 
Ср. специално 53 77 51 
Средно 83 137 102 
-·сновно 17 14 
.. 11сше, Ср. спец. 23 
Висше, Средно 11 
Средно, Основно 64 
Ср. спец.,Средно 27 

ОБЩО: 663 641 318 

За дипломатическите преставителства /ДП/: 

Образование Щат Назначени В т.ч. жени 

Висше 541 502 85 
Полувисше 3 36 3 
Ср. специално 67 13 
Средно 44 110 23 
Основно 7 8 
Висше, Ср.спец. 11 
Висше, Средно 82 
Средно, Основно 90 
Ср. спец., Средно 6 

ОБЩО: 784 723 124 

Квалификацията на служителите от МВнР се поддържа и повишава предимно 
чрез включването им в специализирани курсове в страната и чужбина. 
Продължителността на тези квалификационни курсове варира ~ ~ежду два и 
девет месеца. Традиционна форма в това отношение стана участието на наши 
служители в организираните от дипломатическите академии и институти за 

международни отношения курсове за служители на МВнР / Дипломатическата 
академия - Виена, Дипломатическата школа - Мадрид, Холандския институт за 
международни отношения - Клингендал, Центъра за дипломатически и 

политически науки - Лийдс, Учебния Център към МВнР на ФРГ, Международния 
институт за обществена администрация - Париж, МГИМО и ДП - Москва и др./ 
Средно годишно в тях участват около 25 служители от министерството. 
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Сериозно внимание се отделя за поддържане и повишаване на езиковата 

квалификация на служителите, което става основно чрез включването им в 
курсове на различни нива по основните езици на ООН. 
Необходимост е регламентирането на дипломатическата служба на Р България 
в новите условия . Очаква се до края на мандата на този Парламент да бъде 
внесен и приет закон за дипломатическата служба.Разглеждането му се 
намира на ниво парламентарни комисии. 

*** 

В светлината на получените отговори Комисията възнамерява да проведе 
консултации за по-подробно проучване на конкретни аспекти, имащи 
отношение към законодателството (acquis) на Съюза по-Част V от Договора за 
Европейския съюз, съобразно чувствителността на тематиката. 


