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Редовен доклад на Европейската комисия за напредъка на България в процеса на 
присъединяване  - 1999 г. 

 
 
A. Въведение 
a) Предговор 
Съгласно “Програма 2000” Европейската комисия редовно докладва на Европейския съвет 
за напредъка на всяка от кандидатстващите страни от Централна и Източна Европа в 
подготовката им за членство, като първият доклад се представи в края на 1998 г. На 
заседанието си в Люксембург Европейският съвет реши следното: 
“От края на 1998 г. Европейската комисия ще представя на Съвета редовни доклади, както 
и всички необходими препоръки за провеждане на двустранни междуправителствени 
конференции, на които да бъде обсъждан напредъкът на всички кандидатстващи 
централно- и източноевропейски страни в процеса на тяхното присъединяване съгласно 
копенхагенските критерии и по-специално с оглед на темпа на приемане на 
законодателството на ЕС.” 
На заседанието си във Виена Европейският съвет изиска от Комисията да представи 
докладите си за напредъка на страните с оглед на предстоящата среща на Европейския 
съвет в Хелзинки. 
Настоящият доклад за България следва структурата на Становището на Комисията: 
- описват се отношенията между България и Европейския съюз и по-конкретно в рамките 
на Споразумението за асоцииране; 
-  анализира се ситуацията по отношение на политическите условия, определени от 
Европейския съвет (демокрация, върховенство на закона, човешки права, защита на 
малцинствата); 
-  оценява се ситуацията в България и перспективите във връзка с икономическите 
условия, дефинирани от Европейския съвет (функционираща пазарна икономика, 
възможност за устояване на конкурентния натиск и пазарните сили на Съюза); 
-  разглежда се способността на България да изпълнява задълженията, произтичащи от 
членство в Съюза, по-конкретно приемане на законодателството на ЕС, както е заложено в 
Договора, на вторичното законодателство и на политиките на Съюза. В тази част се отделя 
специално внимание на стандартите за атомна безопасност, следвайки препоръката на 
Европейския съвет от Кьолн този въпрос да бъде детайлно проучен в редовните доклади. 
Разглежда се също съдебния и административен капацитет, съгласно изискването на 
Европейския съвет от Мадрид, с което се набляга на необходимостта кандидатстващите 
страни да адаптират административната си структура така, че да гарантират хармоничното 
изпълнение на политиката на Общността, след като членството им стане факт. 
Докладът отчита постигнатия напредък след редовния доклад за 1998 г. В него се 
отбелязва дали са осъществени предвидените реформи, споменати в редовните доклади за 
1998 г., и се разглеждат нови инициативи, включително такива, които са пряко свързани с 
приоритетите в Партньорство за присъединяване. В отделна част на доклада се анализира 
до каква степен България изпълнява краткосрочните приоритети и е започнала да 
изпълнява средносрочните приоритети, заложени в Партньорство за присъединяване. 
Докато оценката на напредъка в удовлетворяването на политическите критерии и 
критериите относно приемането на законодателството на ЕС се фокусира върху 
постигнатото за времето след последния редовен доклад, икономическата оценка се 
базира на по-дългосрочен преглед на резултатите на България в икономическата сфера. 
При оценяването на степента на приемане на законодателството на ЕС се изхожда от 
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действително приетото законодателство, а не от актове, които са в една или друга степен 
на подготовка или предстои разглеждането им в Народното събрания. Този подход 
гарантира еднакво отношение към всички кандидатстващи страни и позволява да се 
направи обективна оценка и съпоставка между държавите по отношение на действителния 
напредък в подготовката за присъединяване. 
 
 
б) Взаимоотношения на България с Европейския съюз 
Развитие на отношенията по Европейското споразумение между ЕС и България 
(включително двустранни търговски взаимоотношения) 
България участваше активно в правилното прилагане на Европейското споразумение и 
подпомогна плавното функциониране на различните институции. 
Делът на Европейския съюз във външно-търговския обмен на България нарасна от 44.7% 
от износа през 1997 г. на 50.6% през 1998 г. и достигна 60.3% през първото тримесечие на 
1999 г. Делът на Европейския съюз във вноса се увеличи от 38.7% през 1997 г. на 49% 
през 1998 г. и 49.3% през първото тримесечие на 1999 г. Двете основни стокови групи, 
както за вноса, така и за износа, са текстил и химически продукти. България изнася черни 
метали за ЕС и внася техническо оборудване от ЕС. 
През март 1999 г. Съветът възложи на Комисията да започне преговори с асоциираните 
страни за нови взаимни отстъпки в областта на земеделието. 
През декември 1998 г. беше открита антидъмпингова процедура срещу България в 
стоманодобивния отрасъл, свързана с вноса на горещо валцувани рулони. 
В съответствие с приоритетите в Партньорство за присъединяване през юни 1999 г. беше 
направена съвместна оценка на приоритетите в средносрочната икономическа политика на 
България. Сформира се съвместна работна група за изготвяне на реалистичен график за 
затваряне на 1-ви до 4-ти блок на АЕЦ “Козлодуй”. 
Партньорство за присъединяване / Национална програма за приемане на 
законодателството на ЕС 
През март 1998 г. бе приет документ “Партньорство за присъединяване”. Неговото 
изпълнение се разглежда в раздел Г на този доклад. 
През май 1999 г. България представи актуализираната си Национална програма за 
приемане на законодателството на ЕС, в която се очертава нейната стратегия за 
присъединяване, включително как възнамерява да изпълни приоритетите от Партньорство 
за присъединяване. (виж Раздел Г). 
Предприсъединителна помощ: Фар 
През 1999 г. Фар беше главният финансов инструмент за оказване на помощ по 
предприсъединителната стратегия на България. 
Националната програма Фар за 1999 г. възлиза на 50.5 млн. евро. 
Допълнителни 30 млн. евро бяха отпуснати по програмите за Трансгранично 
сътрудничество (ТГС), които обхващат сега и Румъния. По тези програми ще се оказва 
помощ в областта на транспортната инфраструктура, телекомуникациите и оздравяването 
на околната среда. Допълнителна финансова помощ ще се отпуска от 
Предприсъединителните фондове за проекти по създаването на работни места и 
стимулирането на преките външни инвестиции (14 милиона евро).  
България участва и получава помощ по Фар и по линия на многонационалните и 
хоризонталните програми като TАЙЕКС, програмата за малки и средни предприятия и 
програмата “Широкомащабна инфраструктура” 
Система за управление по Фар 
Системата за управление по Фар бе реформирана през 1998 г. и 1999 г., за да се подобри 
оперативността, резултатността, ефективността и прозрачността на дейностите по Фар. 
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Изпълнителските структури по Фар в България бяха рационализирани, за да се увеличи 
прозрачността и избегне разпиляването на средства. 
България отбеляза напредък в изпълнението на програма Фар, но правителството трябва 
да отдели по-голямо внимание за осигуряване на необходимата солидна управленска 
способност. 
Предприсъединителна помощ 2000 
През периода 2000-2006 г. предприсъединителната помощ за страните-кандидатки ще 
бъде повече от удвоена. Успоредно с програма Фар от 2000 г. ще бъде отпускана помощ за 
развитието на земеделието и селските райони (САПАРД), както и по линия на 
структурния инструмент (ИСПА), при който приоритетно място ще заемат мерки, близки 
до мероприятията от фонда за сближаване, в сферата на околната среда и транспорта. 
През периода 2000-2002 г. предвидената сума за финансова помощ ще възлиза на около 
300 млн. евро по Фар (включително ТГС), 156.3 млн. евро по САПАРД и 249 до 375 млн. 
евро по ИСПА. 
Побратимяване 
Едно от големите предизвикателства, пред които са изправени страните-кандидатки, е 
необходимостта от укрепване на административната им способност да приемат 
законодателството на ЕС. Европейската комисия предложи да мобилизира значителни 
човешки и финансови ресурси за подпомагане в тази насока чрез побратимяване на 
ведомства и агенции. 
Досега за България са финансирани 10 проекта за побратимяване. В областта на 
земеделието Италия ще оглавява проект за усъвършенстване на националната система за 
ветеринарен контрол, а Франция, Холандия и Великобритания ще работят в областта на 
фитосанитарния контрол. Германия ръководи проект за уеднаквяване на 
законодателството в областта на фитосанитарния контрол. В сферата на околната среда 
Германия, Австрия и Франция създадоха консорциум, който да подпомогне 
уеднаквяването на законодателството и разработването на Национален план за действие. 
Във финансовия сектор се очаква преразглеждане на Закона за митниците и укрепване на 
структурите за борба с корупцията. Дания ще ръководи проект по охрана и безопасност на 
труда. Испания подкрепя разработването на регионални и структурни стратегии. 
Великобритания и Гърция ръководят проекти за създаване на звена по ИСПА и Сапард. 
Аналитичен преглед на законодателството на ЕС 
Аналитичният преглед на законодателството на ЕС за България приключи с изключение 
на частта за земеделието, която е запланувана за средата на октомври 1999 г. 
Б. Критерии за членство 
1. Политически критерии  
Въведение 
В своя Редовен Доклад относно молбата на България за членство в ЕС Комисията направи 
следното заключение: 
“Развоят на събитията потвърждава, че България изпълнява политическите критерии от 
Копенхаген. Осъществен е напредък в борбата против корупцията, но въпреки това се 
необходими по-нататъшни усилия. Постоянно внимание следва да се обръща и на 
правовия ред на всички нива на администрацията от всички правоприлагащи институции. 
Необходими са по-нататъшни усилия за предотвратяване на социалната изолация на 
ромите, както и по реформата на съдебната система.” 
В Партньорство за присъединяване на България като средносрочен приоритет се посочва 
“по-нататъшни усилия за интегриране на ромското население и укрепване защитата на 
индивидуалните свободи”.  
Последно развитие 
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Политическата обстановка продължава да бъде стабилна през последната година. 
Ангажиментът за членство в ЕС стои на преден план в правителствената програма и 
представлява една от ключовите външнополитически цели и основен стимул за 
осъществяване на вътрешните реформи. България също така продължава подготовката си 
за членство в НАТО. Ангажиментите за интеграция бяха подчертани отново по време на 
конфликта в Косово, където България се представи като стабилна страна, зачитаща 
принципите на демокрацията, върховенството на закона, пазарната икономика и твърдо 
подкрепяше всички действия на ЕС, присъединявайки се към позициите на ЕС и НАТО. 
1.1. Демокрация и правов ред 
Както бе упоменато в предходния Редовен доклад, България е постигнала стабилност на 
институциите, гарантиращи демокрация и правов ред. Поради това настоящият преглед 
разкрива само най-съществените развития през последната година. 
Изпълнителна власт 
Разработването и провеждането на политиката в централните институции се е подобрило, 
но все още има доста слабости. Координацията между представителите на различните 
министерства следва да бъде подобрена, тъй като твърде много въпроси се отнасят на най-
високо равнище, напр. между министрите, където механизмите на компромиса работят 
по-добре. Оценката на въздействието на законите, въпреки че е задължителна, е с 
променлив успех по отношение на качеството и често е повърхностна. 
Резултатите от процеса на административна реформа до момента са доста ограничени, 
въпреки че бе постигнат напредък с влизането в сила на Закона за държавната 
администрация и впоследствие на Закона за държавния служител. Приложението на тези 
закони е все още в начален етап, така че би било прибързано да се правят заключения до 
каква степен новата правна рамка ще допринесе за установяването на независима, 
ефективна и професионална държавна администрация. 
Съдебна система  
Въпреки положителните стъпки съдебната реформа трябва да продължи. Това ще бъде по-
успешно с всеобхватна стратегия, включваща мерките за повишаване на ефективността и 
прозрачността на съдебната система и нейната способност да прилага достиженията на 
правото на ЕС. Необходимо е да се обърне внимание на някои аспекти: осигуряване на 
пълна независимост на съдебната система, по-нататъшни законодателни промени и в 
частност изясняване на процедурите за правораздаване, например подобряване достъпа до 
съдебната система, материалните условия в съдилищата, разделение на задълженията 
между административния персонал и съдиите и изпълнение на решенията на съда. 
Длъжностната структура, квалификацията и обучението на съдиите и магистратите е 
необходимо да бъдат изравнени с европейските стандарти. Дългият период на 
предварителен арест е повод за тревога и има установено забавяне в разглеждането на 
делата, но съществуващата статистика не позволява пълна оценка на степента или 
тенденцията на протакане. Възстановяването на общественото доверие в съдебната 
система остава важен елемент на реформата. 
Мерки против корупцията 
Корупцията остава много сериозен проблем в България. Дребната корупция, според 
сведенията, е широко разпространена в ежедневния живот. Прегледът показва, че най-
засегнатите сектори са митниците, общините, здравните служби, университетите, 
полицията, данъчните власти и съдилищата. 
Правителството докладва, че 14 закона в пряка връзка с борбата с организираната 
престъпност са били приети. Въпреки това българското законодателство все още не е дало 
конкретна дефиниция на понятието “корупция”. Необходим е и по-нататъшен напредък в 
борбата с корупцията в следните области: финансиране на политическите партии, 
укрепване на законова рамка в области като държавни поръчки, финансов контрол, 
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отговорност на министрите, по-ефективно прилагане на мерки в области като пране на 
пари и създаване или укрепване на вътрешните и външните контролни органи в 
администрацията и съдебната система (включително между прокурорите). Необходимо е 
да се утвърди прозрачността и съдебният контрол в областта на приватизацията.  
Въпреки взетите от правителството мерки са необходими значителни по-нататъшни 
усилия, за да се постигнат резултати в борбата с корупцията.  
1.2. Права на човека и защита на малцинствата 
България трябва все още да ратифицира Протокол N 4 и 7 на Европейската Конвенция за 
защита на човешките права и основните свободи.  
Граждански и политически права 
В периода след последния доклад защитата на гражданските и политически права е 
подобрена, но все още са налице проблеми с ефективното функциониране на 
законодателните органи. 

• Съществуват недостатъци в законодателството за предварителен арест и съдебен 
контрол над действията на прокуратурата 

• Продължават проблемите, свързани с изпращането на малолетни престъпници в 
изправителни домове и по-специално техните права на защита.  

• Все още буди загриженост въпросът с независимостта на медиите. 
Остават притесненията за злоупотреба с власт на правоналагащите органи, по-специално 
полицията. Необходимо е усъвършенстване на законовата рамка за въвеждане на повече 
прозрачност за осигуряване на по-ефективен граждански контрол и ограничаване 
употребата и забрана на злоупотребата с огнестрелно оръжие. Необходимо е да се ускори 
разследването на случаи с малтретиране от полицаи на заподозрени и задържани, 
изчакващи съдебен процес и присъда. 
Условията в много затвори и места за лишаване от свобода дават основание за тревога. 
Повечето от проблемите са свързани с липсата на финансови средства. Подобри се 
правителственият контрол върху силите за сигурност, въпреки че това все още е 
недостатъчно. Трябва да се усъвършенства обучението на представители на съдебната 
система по международно право за правата на човека. Все още съществуват проблеми с 
трафика на хора, особено жени, на които следва да се обърне внимание, особено при 
засилването на граничния контрол.  
Икономически, социални и културни права 
Интеграцията на инвалидите е гарантирана от закона и съществуват разпоредби за 
финансова подкрепа. Въпреки това провежданата политика е слаба и неадекватна поради 
липса на достатъчно средства.  
Напрежението, свързано с третирането на определени религиозни групи, е спаднало. 
Въпреки това продължават случаите, когато местните власти и полицията се намесват 
като арбитри в действията на тези групи. 
Профсъюзите продължават да играят активна роля в обществото. Въпреки това 
тяхното влияние върху процеса на икономическо преструктуриране не е 
забележително поради ограничените възможности и тенденцията властите да не се 
консултират със синдикатите освен в случаите, когато са задължени да го правят.  
Права на малцинствата и защита на правата на малцинствата 
Ромското малцинство продължава да страда от дискриминация включително и в 
контактите си с администрацията. Полицейската защита е неадекватна. Социалното 
изключване е значително, с високи равнища на бедност, неграмотност и много високи 
равнища на безработица. Несъразмерно голям брой ромски деца се изпращат в специални 
училища за умствено недоразвити. Здравните и битови условия остават значително по-
ниски от тези на останалото население. 
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Бе приета Рамкова програма за интеграция на ромското население в България, но тя 
трябва да бъде последвана от конкретни действия и ангажиране на министерствата. 
Необходимите бюджетни средства за изпълнение на тази програма също трябва да се 
определят.  
Турското малцинство е изцяло интегрирано и представено в политическия живот. Все пак 
някои от регионите, където това малцинство е концентрирано, са засегнати от 
икономически проблеми и страдат от незначителни инвестиции и висока безработица. 
Правителството реши да подобри обучението на турски език, но все още не са 
представени конкретни мерки.  
1.3. Обща оценка  
България изпълнява политическите критерии от Копенхаген. Въпреки това е необходимо 
да се предприемат по-нататъшни усилия за укрепване на правовата държава и за защитата 
на правата на човека и на малцинствата, особено на ромското население. Неотдавнашните 
правителствени решения относно това население трябва да бъдат последвани от 
конкретни мерки с подходящи финансови средства. Особено внимание трябва да се 
обърне на борбата с корупцията и подобряването на функционирането на съдебната 
система.  
2. Икономически критерии 
2.1. Икономическо развитие  
Въпреки неблагоприятната външна среда икономическото развитие в България остана 
преобладаващо положително от средата на 1998 г. насам. Икономическата активност и 
реалните доходи се възстановиха от депресията в началото на 1997 г., инфлацията беше 
сведена до ниски равнища и паричната единица остана стабилна. Кризата в Косово, обаче, 
се отрази на все още крехката икономика. Растежът на БВП започна да се забавя през 
втората половина на 1998 г. и позицията на външния сектор на България се влоши 
значително миналата година, което до голяма степен се дължеше на спадащия износ. На 
структурния фронт правителството преследваше реализирането на амбициозна програма 
за реформи. Докато напредъкът в приватизацията се забави до известна степен, основни 
мерки бяха взети в бюджетния сектор. Усилията за укрепване на финансовата дисциплина 
в държавните предприятия бяха частично успешни, въпреки че проблемът с данъчната 
задлъжнялост продължава да се нуждае от внимание. 
Макроикономическо развитие  
Икономическата активност се оживи през 1998 г. с реален растеж на БВП, оценен на 3,4%, 
след свиване на съвкупния БВП с 17% през 1996-1997 г. Това оживление настана 
предимно през първата половина на 1998 г. Забавянето на растежа на БВП през втората 
половина на годината се дължи както на рецесията на международните пазари, така и на 
продължаващото преструктуриране на промишления сектор. Отличителна черта на 
икономическото развитие през 1998 г. беше резкият спад на промишленото производство. 
Слабите промишлени продажби и отрицателното развитие на платежния баланс през 
първите месеци на 1999 г. свидетелстват за едно значително забавяне на икономическия 
растеж през тази година. Българските власти ревизираха прогнозата за растежа на БВП за 
1999 г. от 3,7% на 1,5%. 
Растежът на БВП през 1998 г. беше движен от частното потребление и инвестиции. През 
1998 г. потребителското търсене беше засилено от бързото нарастване на реалните доходи 
и повишения потребителски кредит. Доверието на потребителите беше насърчено и от 
растежа на заетостта. Индексът на безработицата, обаче, изчислен според дефиницията на 
МОТ, се е увеличил от 15% през 1997 г. на 16% през 1998 г.  
Заедно с намаляването на промишлените продажби, резкият спад на износа, наблюдаван 
през 1998 г., отразява продължаващото промишлено преструктуриране и отрицателното 
влияние на кризата в Русия върху българската икономика. Същевременно спадащите 
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международни цени на основни износни продукти бяха важна причина за слабите 
експортни позиции на България. Износът в долари спадна с 13,1% в сравнение с 1997 г., 
докато вносът, движен от оживление на вътрешното търсене, нарасна с 1,4%. Търговският 
баланс и балансът по текущата сметка се промениха от състояние на голям излишък през 
1997 г. до състояние на дефицит, по-голям от очаквания през 1998 г., в размер на 
съответно 3% и 1,8 % от БВП. Износът продължи да спада и в началото на 1999 г. В 
резултат дефицитът по текущата сметка достигна 503 млн. евро през първите шест месеца 
при дефицит от 87 млн. евро за същия период на миналата година. 
По капиталовия баланс притокът на преки чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ беше три 
четвърти от размера за 1997 г. Бавният напредък в приватизацията и спадналият интерес 
на чуждестранните инвеститори към възникващите пазари са причината за намаляването 
на притока на ПЧИ и нетните портфейлни инвестиции. 
Затруднението във външните позиции на България беше повлияно и от кризата в Косово. 
Въпреки приключването на военните действия се очаква кризата в Косово да доведе до 
по-нататъшно влошаване на външните сметки на България и да се отрази отрицателно на 
перспективите за растеж за 1999 г. 
Структурни реформи 
Резултатите от приватизацията за 1998 г. представляват смесена картина. Въпреки че 
броят на продадените фирми през 1998 г. беше значително по-висок от този през 1997 г., 
имаше забавяне в темпа на приватизационния процес през миналата година, когато 
напредъкът се измерваше в продадени активи или приходи от приватизацията. 
Съвкупният дял на нетните дългосрочни активи се увеличи от около 20% в края на 1997 г. 
до 28,7% в края на 1998 г., което е по-малко увеличение в сравнение с отбелязаното през 
1997 г. Тъй като работническо мениджърската приватизация беше характерна за голям 
брой от продажбите и засягаше предимно малки предприятия, приходите от 
приватизацията спаднаха рязко. В някои случаи мениджърската приватизация беше 
прилагана и при по-големи предприятия, което може да има обратен ефект върху 
способността на приватизираните фирми да се справят с преструктурирането. Въпреки че 
Кремиковци, най-големият металургичен комбинат, беше продаден, не е ясно как ще бъде 
извършено преструктурирането на стоманодобивния сектор. 
Напредъкът в приватизацията на предприятия през 1998 г. беше спъван от намаления 
интерес на чуждестранните инвеститори към възникващите пазари и, което е по-важно, от 
правни и административни пречки. Признавайки нуждата от подобряване на правната и 
институционална рамка на приватизацията, правителството предложи някои поправки на 
закона за приватизацията, които бяха приети в края на 1998 г. 
Банковата приватизация продължи да се извършва бавно. Досега са приватизирани две 
държавни банки, Обединена Българска Банка и Пощенска Банка. Очаква се три от 
четирите оставащи държавни банки да бъдат приватизирани до края на тази година. 
В края на 1998 г. всички банки постигнаха минималното равнище на капиталова 
адекватност от 10%, средното равнище за цялата банкова система достигна почти 37%. 
Секторът обаче все още страда от високи функционални разходи и ниска печалба. 
Срокът за завършване на изолационната програма за търговските предприятия /група Б/ 
беше удължен с шест месеца. Беше постигнат по-малко задоволителен напредък в 
преструктурирането на предприятията за комунални услуги /група А/, а също така не е 
уточнен срок за завършване на изолацията на тези предприятия. Бяха предприети мерки за 
засилване на финансовата дисциплина в държавните предприятия, но ръстът на заплатите 
в държавния сектор през 1998 г. показва, че има възможност за по-добро обвързване с 
политиката на доходите.  
2.2. Оценка по Копенхагенските критерии 
Наличие на функционираща пазарна икономика 
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Провеждането на икономическата политика би могло да бъде по-успешно чрез по-добра 
координация между компетентните министерства. В това отношение има положителни 
сигнали.. Предприетите напоследък мерки за подобряване управлението на разходите и за 
увеличаване на прозрачността на фискалните операции, наред с реформата в социалната 
сфера, ще допринесат за осигуряването на средносрочна фискална устойчивост. Въпреки 
това данъчните просрочия на държавните монополи все още са проблем и е необходимо 
да бъде укрепена финансовата дисциплина в държавните предприятия. 
Бе постигнат значителен напредък в либерализацията на външната търговия. Все още 
обаче съществуват някои експортни мита и търговският режим включва голям брой 
митнически ставки. Въпреки че прогресивно намалява, средното ниво на тарифна защита 
за земеделските стоки остава високо. 
Въпреки че над 80% от всичките земеделски земи бяха реституирани на бившите 
собственици, все още има пречки за правилното функциониране на пазара на земята. По-
специално, трябва да бъде създаден кадастър на земята. 
Понастоящем България има съответната правна рамка за фалити и несъстоятелност, но 
прилагането на тези закони остава незадоволително поради слабия съдебен капацитет. 
Много малко от случаите на фалит и ликвидация засягат държавни предприятия, което 
предполага възможна предубеденост на съдилищата спрямо частните кредитори. 
Квалификацията на съдиите, работещи по случаите на обявяване на фалити, трябва да 
бъде подобрена. Процедурите по ликвидация на банките са особено продължителни. 
В резултат на напредъка в областта на приватизацията и преструктурирането на 
предприятията делът на частния сектор в БВП надхвърли 60%. Въпреки това навлизането 
на нови фирми и банки все още е затруднено поради липсата на подходящ бизнес-климат. 
Честите промени в правната рамки и проблемите с прилагането на законодателството 
обезсърчават инициативата и инвестициите в частния сектор. За постигането на по-висока 
атрактивност за национални и външни инвестиции в България е необходимо да продължат 
административната и правната реформи за подобряване на законодателството и 
изпълнението на договорите, намаляване на ролята на държавата и борба с корупцията. 
Българските банки все още слабо изпълняват ролята на посредник между вложители и 
инвеститори. Делът на вътрешния кредит в БВП е спаднал до 20,3% към края на 1998 г., 
при 28,7% за предходната година, вследствие острия спад на кредитите за централното 
управление и държавните предприятия. Кредитите за частния сектор са нараснали 
значително през миналата година. Голямата разлика между нивата на кредитите и 
депозитите, която остана над 10% през 1998 г., все още отразява предпазливия подход на 
банките към отпускането на заеми и липсата на конкуренция между тях. За подобряване 
на финансовото посредничество е необходимо банките да изградят експертен механизъм 
за оценка на кредитния риск и да бъдат в състояние да прилагат събирането на кредитите, 
когато се налага. Приватизирането на останалите четири държавни банки ще бъде 
главната движеща сила за повишаване на ефективността на банковия сектор. 
Усилията, насочени към реформи, следва да продължат и да бъде довършена 
приватизацията, да бъде прилагана финансовата дисциплина в предприемаческия сектор 
/например счетоводните стандарти, събирането на данъци и т.н./ и укрепването на 
органите за надзора в пазарната икономика. Необходими са по-нататъшни мерки за 
осигуряване на стабилна и прозрачна законова рамка за бизнеса. 
Способност за устояване на конкурентния натиск и пазарните сили на Съюза 
Както е посочено в Програма 2000, способността на България да изпълни този критерий 
зависи от наличието на пазарна икономика и на стабилна макроикономическа рамка, 
даващи възможност за взимане на решения в условия на предсказуемост. Това изисква 
също така и достатъчно наличие на човешки ресурси и физически капитал, включително 
инфрастуктура. Държавните предприятия трябва да бъдат преструктурирани и всички 
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предприятия имат нужда от инвестиции за подобряване на тяхната ефективност. Освен 
това по-добрият достъп на предприятията до външно финансиране и по-успешното им 
преструктуриране и дейност в областта на иновациите ще увеличат възможностите им за 
адаптиране. Като цяло икономиката ще има по-добра способност да поеме задълженията 
по членството, ако успее да постигне по-висока степен на икономическа интеграция с ЕС 
още преди присъединяването. Обемът и групите стоки в търговията със страните-членки 
на ЕС дават доказателства за това. 
Макроикономическата стабилност допринася за създаване на необходимите условия за 
развитие на способността на България да се справи с конкурентния натиск в рамките на 
единния пазар. За ускоряването на прехода на страната към напълно функционираща 
пазарна икономика е необходимо продължаване на реформата и целенасочено изграждане 
на законодателната рамка.  
Ниското ниво на инвестиции засегна повишаването на конкурентноспособността на 
страната.  За модернизиране на производствения капацитет на страната и за развитие на 
инфраструктурата ще са необходими много инвестиции. Важна крачка в това направление 
е тригодишната инвестиционна програма, приета от правителството през 1998 г. и 
насочена към развитието на инфраструктурата, по-специално в областта на 
телекомуникациите, транспорта и енергетиката. Необходимо е обаче предприемането на 
допълнителни мерки за осигуряване на успешното изпълнение на тази амбициозна 
програма. Тези мерки следва да бъдат насочени към повишаване на ефективността на 
държавната администрация и да създадат механизми за регулиране на условията, 
насърчаващи частните инвестиции. 
Ключов елемент от правителствената стратегия за подобряване конкурентноспособността 
на икономиката са усилията, насочени към въвеждането на строги бюджетни ограничения 
в предприятията.  Необходими са обаче по-нататъшни усилия за налагане на финансова 
дисциплина в държавните предприятия. По-специално данъчните просрочия на 
държавните монополи, които представляват източник на скрито субсидиране, трябва да 
бъдат намалени значително. Освен това трябва да бъде уреден въпросът с корпоративното 
управление в наскоро приватизираните предприятия. 
Като цяло нивото на междуотрасловата търговия между България и ЕС остава ниско. Това 
показва, че все още е необходимо много да се работи за подобряване на 
конкурентноспособността на българския експорт за пазара на ЕС. 
От началото на прехода през 1990 г. броят на малките и средни предприятия /МСП/ в 
България бързо се увеличаваше и сега техният дял представлява над 90% от всички 
регистрирани стопански субекти. Основната част от тях са малки предприятия с по-малко 
от 5 работника и се занимават главно с търговия на дребно. Делът на заетите в сферата на 
малките и средни предприятия е около 41%, което е ниско в сравнение със средното ниво 
за ЕС. Това предполага, че съществува възможност за разкриване на нови работни места в 
тези предприятия, които биха поели потенциала от останалите без работа вследствие на 
преструктурирането на предприятията. Тези фирми нямат възможност да получат 
дългосрочно финансиране от банките и за тях няма подходящи бизнес-условия. 
България все още не е в състояние да се справи с конкурентния натиск и пазарните сили в 
рамките на ЕС в средносрочен план. Въпреки постигнатия напредък чрез програмата за 
реформи все още е необходимо да се работи много за повишаване на 
конкурентноспособността на българската икономика. Необходимо е осигуряването на 
постоянен приток на вътрешни и чужди инвестиции за подобряване на инфраструктурата 
и за ускоряване преструктурирането на предприятията. За повишаване ефективността на 
финансовия сектор е необходимо да продължат реформите в него и по-специално 
приватизацията. 
2.3. Обща оценка 
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България продължи напредъка си по отношение на изграждането на функционираща 
пазарна икономика, но са необходими по-нататъшни стъпки и страната все още не е в 
състояние да се справи с конкурентния натиск и пазарните сили в рамките на ЕС в 
средносрочна перспектива. 
Макроикономическата стабилност беше запазена благодарение на прилагането на строга 
политика на доходите и фискални мерки в рамките на валутен борд. Въпреки 
неблагоприятните външни условия властите продължиха да работят по амбициозната 
програма за реформи. 
Понастоящем трябва приоритетно да се работи за довършване на приватизацията и 
ускоряване на преструктурирането на предприятията и на банковата сфера. Специално 
внимание трябва да бъде обърнато на процедурите по ликвидация и фалит, за да бъдат по-
ефективни. Необходими са допълнителни мерки за налагането на финансова дисциплина 
особено спрямо държавните предприятия. Властите би следвало също така да ускорят 
реформата във финансовата сфера, по-специално да продължат приватизацията. 
Необходими са по-нататъшни мерки за осигуряването на стабилна и прозрачна правна 
рамка за бизнеса. 
3. Способност за поемане на задълженията по членството 
Необходимо е България да изгради система за стандартизация и сертификация, 
съвместима с тази на ЕС, и да отдели незабавно внимание на приемането на необходимата 
правна база. Въпреки че първите стъпки в контрола на държавните помощи са направени, 
изисква се постигането на много повече за прилагане на правилата. В селското стопанство 
са необходими по-нататъшни усилия, за да се завърши поземлената реформа и да се 
засили ветеринарният и фитосанитарният контрол. Тъй като България сега разработва 
всеобхватен енергиен план, намеренията на правителството по отношение на закриването 
на някои блокове в Козлодуй все още са неясни. Първоначалният напредък в 
правосъдието и вътрешните работи е насърчителен, но трябва да бъде продължен, особено 
по въпросите на граничния контрол, предвид българското искане страната да бъде 
извадена от общия визов списък. 
3.1. Вътрешен пазар без граници 
По отношение на държавните поръчки, през август 1999 г. беше приет нов закон, който 
въвежда основните принципи на достиженията на правото на Общността. Изисква се 
допълнително сближаване по отношение на преференциите за търгове, които насърчават 
създаването на местни работни места, социалните изисквания, както и изискването 
участниците в търговете да се регистрират в България, ако спечелят договор. Наред със 
законодателното сближаване, ефективното прилагане остава основното 
предизвикателство. Няма налични данни за 1998 г., тъй като събирането на данни 
стартира през 1999 г. и тръжният регистър все още се изгражда, поради което е твърде 
рано да се прецени ефективността на новия Закон. 
По отношение на интелектуалната собственост и някои свързани с нея права, 
действащият Закон за авторско право беше изменен през 1998 г. с цел да се разшири 
обхватът на административните нарушения и да се повиши размерът на глобите. 
Прилагането на директивата за база данни и пълното прилагане на директивата за 
отдаване под наем, на директивата за срока на защита, както и на директивата за 
софтуеъра сега трябва да се превърнат в приоритет. 
Постигнат е значителен напредък в борбата срещу пиратството. Въпреки това трябва да се 
постигне допълнителен напредък в прилагането на закона, особено срещу пиратството на 
националния пазар, като правните разпоредби, свързани с прилагането, трябва 
допълнително да се засилят. 
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По отношение правата на индустриална собственост са необходими по-нататъшни 
усилия, за да се гарантира необходимата защита на правата на индустриалната 
собственост. 
В областта на дружественото право не е постигнат голям напредък от последния 
Редовен доклад. 
Българското счетоводно законодателство се нуждае от по-нататъшни изменения, за да се 
постигне пълно съответствие с правото на ЕО в отговор на изискванията, залегнали в 
Четвърта, Седма и Осма Директива за дружественото право. 
В прилагането на политиката за защита на данните се наблюдава малък напредък от 
последния Доклад. 
Четирите свободи 
В Становището Комисията посочва, че във всички области на вътрешния пазар 
българското законодателство е било само частично съобразено с достиженията на 
европейското право. 
Оценката в Редовния доклад през 1998 г. признава, че напредък е осъществен, но 
изискването за по-нататъшен напредък налага значителни и постоянни усилия както в 
сближаването на законодателството, така и в неговото прилагане.  
Свободно движение на стоки  
България е осъществила напредък в тази област особено със Закона за национална 
стандартизация, приет през юни 1999 г., който предвижда също така и изграждане на 
съответните административни органи в тази област. Въпреки това правната база за 
приемане на всички принципи на Новия и на глобалния подход все още отсъства. Тя е 
нужна преди да могат да бъдат приложени специфични директиви на Новия подход. 
В настоящия момент няма нормативни актове с регламентация, съответстваща на 
европейското право относно стъклените изделия, обозначенията върху текстилните стоки 
и изделията на обувната промишленост, но Законът за защита на потребителите и 
правилата за търговия от март 1999 г. установява правната база за приемането на наредби 
за въвеждането на европейското право в тези области. 
Свободно движение на капитали 
Все още страната прилага разрешителна процедура за повечето износни капиталови 
сделки.  
Свободно движение на услуги 
В общи линии стандартите за премерен риск в банковия сектор, способността за 
прилаганете им, както и банковият надзор са засилени, въпреки че се изисква още 
напредък в тези области. Ликвидирането на банките, обявени във фалит, все още не е 
окончателно решено. Финансовото функциониране на банките се нуждае от подобрение, 
включително и способността за оценка на кредитния риск, привеждането в действие на 
събирането на заеми и реализирането на обезпеченията. Законът за залозите, Законът за 
банките и Законът за фалитите трябва да бъдат преразгледани, за да ускорят съдебните 
процедури за реализиране на опезпеченията, с което да се гарантира функционирането на 
специалните залози и на регистрите на заемите. Процедурите за даване на лицензи за 
предоставяне на финансови услуги и за ликвидиране на банките трябва да бъдат засилени. 
Конкуренция 
Относно държавните помощи все още не съществува системен контрол, подсигуряващ 
съвместимостта на държавната помощ с достиженията на правото на ЕО. България все 
още трябва да положи значителни усилия за развитието на система по мониторинга на 
държавната помощ. 
Отделът по държавните помощи към Министерство на финансите е подготвил отчети за 
държавните помощи за периода 1996-1998 г. Този отчет все още не следва методиката на 
ЕС. 
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Спрямо държавните монополи с търговски характер и обществените предприятия 
България трябва да бъде насърчена да продължи усилията си в процеса на либерализация 
съгласно чл. 86 от ДЕС. 
Заключение 
Прогрес е постигнат в покриване на краткосрочните приоритети по Партньорство за 
присъединяване, главно в областите на интелектуалната собственост, стандартизацията и 
сертификацията, където в ход е значителна подготвителна работа. Приети са закони в 
области като държавните поръчки и отговорността за дефектна продукция. Въпреки това в 
области като защита на личните данни законодателно сближаване все още липсва. В 
редица области, най-вече държавните поръчки, правата на индустриална собственост и 
финансовите услуги сега са необходими значителни усилия за въвеждането и прилагането 
на законите. 
В политиката на конкуренцията България отчасти е изпълнила приоритета по 
Партньорство за присъединяване. Направила е прогрес в анти-монополната политика, но 
съществени усилия са нужни за установяване на адекватен контрол върху държавните 
помощи. 
3.2. Иновации 
Образование, обучение и младежта 
Необходимо е по-нататъшно усъвършенстване на политиката за развитие на 
възможностите на Министерство на образованието и науката и на администрацията за 
прилагане на новото законодателство. Системата се нуждае от по-нататъшно 
децентрализиране и деконцентриране, особено във финансовото управление на 
училищата. 
Научно-изследователска дейност и технологично развитие 
Сегашното общностно право не изисква промяна в националната правна система. Въпреки 
това научно-изследователската дейност и технологичната инфраструктура все още 
очакват въвеждането на ново законодателство по планиране на висшето образование, 
изследователска дейност в областта на селското стопанство, стратегия за развитие на 
високотехнологичните дейности и подпомагане на научните изследвания и 
технологичното развитие.  
Телекомуникации 
Производителността на основната телефонна компания нарасна твърде незначително в 
дванадесетте месеца до края на 1998 г. и достигна 9.6 заети на 1000 линии. Необходимо е 
този въпрос да бъде разгледан, за да бъде компанията конкурентноспособна в новата 
либерализирана среда.  
Необходимо е да бъде завършено вторичното законодателство относно свързването в 
мрежи, лицензиране, защита на данните, разпоредби за универсални услуги и създаване на 
отворени мрежи. Вниманието трябва да бъде насочено към повишаване на ефективното 
прилагане на законодателството, за предпочитане чрез прогресивен подход. Сега, след 
като повечето от мерките в документа за политиката от 1998 г. са приложени, се предлага 
документът да бъде преработен, за да обхване въпросите, свързани с прилагането и 
тарифното уравновесяване. 
В сектора на пощенските услуги е необходимо да продължат усилията, за да се осигури 
завършването на предвижданата политика и законодателство в областта на пощенските 
услуги.  
Аудио-визуални средства 
Правната рамка в областта на аудио-визията е много приближена към консолидираната 
директива “Телевизия без граници”. Въпреки че съществуват административни структури 
(Национален съвет за радио и телевизия), загриженост поражда способността за 
наблюдение на изпълнението, тясно свързана с липсата на бюджетни средства. 
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Заключение 
Налице е прогрес във всички области, което показва, че по информационното общество, 
научно-изследователската дейност и технологичното развитие, образованието и аудио-
визията България ще има незначителни трудности в приемането на достиженията на 
правото на ЕС.  
3.3. Икономически и фискални въпроси 
Икономически и валутен съюз 
България не е постигнала допълнителен напредък в подготовката си за участие в 
Икономическия и валутен съюз. Функционирането на валутния борд, обаче, осигурява 
независимостта на валутните институции и изключва прякото финансиране на 
обществения сектор от централната банка. 
Данъци 
Новите български закони за облагане с ДДС и акцизи значително доближиха страната до 
съответното данъчно законодателство в Общността. Въпреки необходимостта от по-
нататъшно приравняване, главно в областта на акцизите, България продължава да отдава 
приоритетно значение на данъчната политика и ще бъде в състояние да постигне 
задоволително ниво на сближаване на законодателствата. Все още обаче има известни 
съмнения относно способността на България да прилага и управлява данъчното 
законодателство и тази проблематика ще продължи да изисква специално внимание. 
Статистика 
Реформата в тази област е започнала. Все още обаче не са изградени ефективни 
механизми за определяне на ролята на различните производители на статистически данни 
във всички сектори. 
В областта на макроикономическата статистика е необходимо да се работи много. Трябва 
да бъде преодолян недостигът на опитен персонал и да бъде развито ефективно 
сътрудничество с другите субекти. В това направление е започната работа в областта на 
статистиката на доходите на домакинствата и на покупателната способност, но е 
необходимо да бъдат осигурени надеждни финансови източници. Относно статистиката в 
социалната сфера е необходимо да се подобри наблюдаването на работната сила на базата 
на тримесечни периоди и да бъде осигурена информация за доходите, образованието и 
здравеопазването. Относителен напредък е постигнат по отношение на качеството на 
статистическите данни за сухопътния и водния транспорт, но те следва да бъдат 
усъвършенствани и консолидирани.  
Необходимо е да се работи още в областта на статистиката за използването на земята и 
структурата на земеделските стопанства, особено за събирането на данни от малките 
земеделски стопанства /повече от два милиона/. Би трябвало да се обърне внимание върху 
преброяването в селското стопанство. 
Въпреки постигнатия напредък статистическите доклади на НСИ все още не могат да 
бъдат считани за отговарящи на стандартите на ЕС. Необходимо е по-нататъшно 
адаптиране на работните методи и методологията съобразно с извършващите се промени в 
икономиката. Все още не са въведени международно сравними класификации. 
Необходима е допълнителна работа за разработването на нормативната база. 
3.4. Отраслови политики 
Промишленост 
По отношение на общата индустриална политика основните постижения са свързани с 
подобрения закон за конкуренцията и измененията в закона за приватизация. Въпреки 
това значителни усилия все още са необходими за установяване на последователна 
стратегия по отношение на индустриалната политика в България. 
По отношение на приватизацията България предприе мерки за ускоряване на 
приватизационния процес чрез подобряване на институционалната рамка. Въпреки това 
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поради финансовите кризи в други възникващи пазари, както и липсата на съответстваща 
правна рамка, резултатите от приватизацията бяха по-слаби от очакваните. Като се добави 
и въздействието на положението в Русия и кризата в Косово върху доверието на 
чуждестранните инвеститори, ще бъде трудно приватизацията на предприятията да бъде 
завършена до края на 1999 год., както бе планирано. 
Като продължение на приватизационния процес следва да бъдат решени някои въпроси на 
корпоративното управление. В допълнение следва да бъдат изработени стратегия и ново 
законодателство за ликвидацията на предприятията с оглед осигуряване на ефективни и 
прозрачни процедури. 
В стоманодобивния отрасъл в България се наблюдава известен напредък по отношение на 
приватизацията, но все още е неясно как ще се процедира с преструктурирането. 
Приватизацията на предприятията за комунални услуги се забавя по отношение на 
графиците. Приватизационният процес на Телекомуникационната компания продължава, 
но приватизацията на енергийните съоръжения едва е започнала. 
Селско стопанство 
След увеличението от около 30% през 1977 г. брутното селскостопанско производство е 
спаднало с 6,2% през 1998 г. Селскостопанският отрасъл осигурява 21,1% от брутния 
вътрешен продукт (БВП) през 1998 г., което представлява намаление от 19,5% спрямо 
1997 г. (26,2%). 
Производството на повечето земеделски култури е отбелязало спад в резултат както на 
количеството засети площи, така и на равнището на добивите. Намалението на площите е 
факт въпреки увеличението с 3,4% на цените на зърнените култури, докато добивите бяха 
повлияни негативно от новия ценови шок, който направи разходите за торове непосилни 
за много земеделски производители. 
Надценяването на реалния обменен курс по отношение на другите валути, различни от 
германската марка и впоследствие на еврото, намали възстановяването на износа и 
търговията се насочи към страните членки на ЕС. 
Заключение 
България е постигнала известен напредък по сближаване на законодателството, но остават 
трудностите по неговото прилагане, дължащи се предимно на липсата на финансиране. 
Българските пазари за селскостопански стоки продължават да страдат от слабо търсене, 
ниски цени на стоките и недостатъчни инвестиции. Напредъкът по отношение на 
законодателството, свързано със земята, ще допринесе за постепенно създаване на по-
добра среда за инвестиции в селското стопанство. Необходима е по-нататъшна 
либерализация на политиката в селскостопанския отрасъл. 
Следва да бъде завършена идентификацията и регистрацията на животните и да бъде 
подобрен граничният контрол. Хигиенните изисквания в кланиците, екарисажите и 
преработвателните предприятия следва да бъдат повишени до стандартите на ЕС, за да 
бъде разрешен износът за ЕС. Службите за ветеринарни инспекции следва да бъдат 
подсилени и ветеринарните лаборатории и лабораториите за контрол на качеството на 
културите следва да бъдат съответно оборудвани. Следва да бъде разработена ефективна 
политика за хуманното отношение към животните. 
Процесът на реституция на земята е напреднал, но са необходими по-нататъшни стъпки за 
установяване на активен и прозрачен пазар на земята, включително единен кадастър и 
агенция за регистрация. 
Методите за изготвяне на селскостопанска статистика трябва да бъдат приведени в 
съответствие със стандартите на ЕС. Предприети са първите практически стъпки за 
въвеждането на структурните фондове, подготовката на средствата за планиране е 
напреднала значително. Въпреки това са необходими по-нататъшни правни, 
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институционални и практически действия, особено по отношение наблюдение на 
финансите. 
Рибно стопанство 
Понастоящем не се оказва държавна подкрепа за подобряване на условията за 
транспортиране и съхранение в рибния отрасъл, не се практикува интервенция на пазарите 
и не съществуват организации на производителите по подобие на ЕС, но това е 
предвидено в проекта на Закона за рибното и водно стопанство.  
Морската администрация при Министерство на транспорта и Държавният корабен 
инспекторат се нуждаят от модернизиране и технически подобрения, за да съответстват на 
стандартите на ЕС. 
Енергетика 
Енергийна политика 
Трябва да се обърне особено внимание на прилагането на енергийния закон, за което 
главна роля ще има регулиращият орган. Много важно е на този орган да бъдат 
предоставени възможности за ефективна работа. 
Същевременно енергийният закон ще трябва да се доразвие, за да се постигне 
съответствие с директивите за електроенергетиката и газоенергетиката: той все още не 
включва разпоредби за достъп до мрежите и отваряне на пазара.  
Ядрена енергетика 
Комисията е декларирала своето желание да подпомогне България във връзка с 
предсрочното закриване на блокове 1 - 4 както технически, така и финансово. Комисията 
обмисля предоставянето на заем от ЕВРАТОМ за модернизация, включваща и 
повишаване на безопасността, на блокове 5 - 6, което е едно от възловите условия на 
Споразумението за ядрена безопасност. Освен това тя би разгледала и възможностите за 
значителна многогодишна безвъзмездна помощ за българския енергиен сектор по линия 
на ФАР - извън и в допълнение към определеното по Националната програма. 
Същевременно по-нататъшното съдействие за плановете в областта на ядрената 
енергетика, включително и заемът от ЕВРАТОМ, ще бъде поставено в зависимост от 
постигането на споразумение за закриване на по-старите блокове. 
Позицията на Комисията отчита изцяло бъдещите нужди на България от електроенергия, 
базирани на реалистична прогноза за търсенето. Освен това тя отчита и обстоятелството, 
че като бъдещ член на ЕС България трябва да развива свой енергиен сектор, базиран 
солидно на сигурността на доставките, на конкурентноспособност, отчитаща принципите 
на вътрешния енергиен пазар, на съобразяване с околната среда и на енергийната 
ефективност. Комисията и други международни донори са в състояние да подпомогнат 
България за постигането на тази цел. 
Органът по ядрена безопасност на България все още не разполага с необходимия брой 
служители за пълноценно осъществяване на задачите си, независимо че понастоящем 
укрепването му се предвижда както по отношение на кадрите, така и от гледна точка на 
бюджета. Реалният доход беше увеличен, но ниското ниво на заплащане все още 
възпрепятства задържането или привличането на компетентни кадри. Планираната 
реорганизация на органа по ядрена безопасност ще раздели и функциите по контрола от 
тези по насърчаване използването на ядрената енергия. 
България трябва да обърне внимание на Заключенията по ядрената безопасност на Съвета 
от 7 декември 1998 г. в контекста на разширяването на Европейския съюз, включително и 
на ударението, което Съветът постави върху необходимостта от по-нататъшно развитие на 
адекватни методи за постигане на високо ниво на ядрена безопасност. В тази връзка 
България, нейните контролни органи по ядрена безопасност и операторите на ядрени 
инсталации се призовават да предоставят редовна информация при съответно искане от 
страна на Комисията. 
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Заключение 
Независимо че България е постигнала важен напредък в енергийния сектор, тя трябва да 
повиши значително усилията си за подготовка за интеграция. Специално внимание трябва 
да се обърне на следните въпроси: ефективно прилагане на енергийния закон, приемане и 
прилагане на последващи секторни закони и планове за реформи (включително 
изграждането на регулиращия орган и осигуряването на средствата за неговото ефективно 
функциониране, като по този начин ще се подпомогне развитието на подходящ действен 
механизъм за регулиране съгласно изискванията на директивите за газовата и 
електрическата енергия) с оглед адаптирането към вътрешния енергиен пазар; спазване на 
времевия график за структурната реформа на цените и тарифите и намаляване на 
държавната намеса (особено в сектора на твърдите горива), готовност при кризисни 
ситуации (включително създаването на задължителни запаси от нефт), повишаване на 
енергийната ефективност и на качествата на горивата, спазване на времевия график за 
преструктуриране на сектора на твърдите горива. 
В ядрената област България няма съществен напредък по отношение на приемането и 
изпълнението на реалистичен времеви график и план за закриване и извеждане от 
експлоатация на блокове 1 - 4 на АЕЦ "Козлодуй" в съответствие с нейните 
международни ангажименти, като се настоява за много отдалечени дати за закриване на 
тези блокове. По този начин България не спази един от приоритетите по Партньорство за 
присъединяване. 
Транспорт 
Системата от пътни данъци и такси все още се нуждае от допълнително усъвършенстване. 
По отношение на водния транспорт е необходимо съществено подобрение с оглед 
гарантиране на правилата за безопасност и особено цялостното им приложение при 
контрола за съответствие с конвенционалните изисквания за безопасност. Данните от този 
контрол показват влошаване на състоянието. Необходимо е незабавно да се обърне 
внимание на действията на администрацията при пристанищния контрол на корабите и 
администриране на флага. 
България все още се нуждае от реформа в организацията и инфраструктурата на 
въздушния транспорт, както и от постигане на необходимия административен капацитет, 
в т.ч. осигуряване на допълнителни финансови и човешки ресурси. 
Нужни са значителни инвестиции за шосейната мрежа на страната и за инфраструктурата 
на граничните преходи, тъй като по-голямата част от съществуващото оборудване от 
бившия Съветски съюз е нестандартно или морално остаряло. 
Заключение 
Ускорен е процесът на приложение на законодателството на ЕС. Основните усилия сега 
трябва да се насочат към осигуряване на възможности за ефективност на 
административните органи за справяне с широкия кръг от дейности по това приложение, 
особено по отношение безопасността на корабоплаването. В тази връзка следва да се 
създадат планове за практическо прилагане заедно със задълбочена оценка на ресурсите и 
на необходимото техническо съдействие. 
Малки и средни предприятия 
Секторът на МСП в България продължава да се развива прогресивно. Над 90% от 
българските предприятия са МСП. Основните пречки пред постоянното развитие на 
сектора на МСП остава макроикономическата среда, нуждата от подобрение на 
законодателната, административната и данъчната среда и засилване на помощната 
инфраструктура за МПС и достъпа до финансиране. Независимо от позитивното развитие 
на политиката в тази област през последната година тези фактори остават приоритетни. 
България трябва да продължи развитието на политиката си в областта на МСП с цел да 
постигне по-благоприятна среда за МСП (подобряване на данъчната система, опростяване 
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на процедурите по регистрация, развитие на участието в международните програми и 
т.н.). Националната мрежа от посредници за МСП се нуждае от укрепване по отношение 
на качеството на услугите и консултациите (напр. за бизнес планове, мениджмънт, 
партньорство, възможност за участие в международни бизнес прояви). 
3.5. Икономическо и социално сближаване 
Трудова заетост и социални въпроси 
Регистрираната през април 1999 г. безработица обхващаше 13,3% от трудоспособното 
население, което представлява увеличение от 1,8% в сравнение със същия месец на 1998 г. 
Има леко увеличение на дела на трайно безработните. 
Що се отнася до трудовото законодателство, Законът за защита срещу безработицата и 
поощряване на заетостта покрива някои от разпоредбите на ЕС. Този закон, наред с две 
наскоро приети наредби, и други допълнителни разпоредби транспонират, но не напълно, 
Директивата за работното време на ЕС. По отношение на политиката в областта на пазара 
на труда административната способност остава недостатъчна, независимо че в Закона за 
защита срещу безработицата и поощряване на заетостта са предвидени допълнителни 
активни и пасивни мерки в областта на пазара на труда. 
Следвайки принципа на Хартата за социално партньорство, социалните партньори са все 
повече ангажирани в разработването на законодателството в социалната сфера, както и в 
изготвянето на съвместния годишен анализ и оценка на развитието. Социалният диалог е 
един от основните инструменти, използвани за развитие и изпълнение на регионалните 
програми за заетост, в резултат на които бяха създадени регионални съвети по заетостта. 
Същевременно е необходимо да се подобри и активизира социалният диалог и да се 
насърчат представителните и независими организации на работодателите и 
работниците особено в контекста на продължаващото преструктуриране на 
промишлеността. 
Принципът на равноправието е залегнал в българската Конституция и други законови 
разпоредби, но има съвсем малко доказателства, че се взимат мерки за практическо 
прилагане на този принцип в областта на заетостта. 
По отношение на Закона за охрана на труда бяха приети нови правни текстове. 
Необходимо е обаче да се положат значителни усилия за законодателно установяване и 
институционално укрепване, за да се постигне съответствие с европейското 
законодателство. 
Националният здравно-осигурителен фонд се нуждае от по-нататъшно институционално 
укрепване. 
 
 
Заключение 
България все още е изправена пред ширеща се бедност, а положението в 
здравеопазването изисква инжектиране на ресурси. Като се има това предвид, е 
разбираемо съсредоточаването върху програми за облекчаване на проблемите на 
населението. Необходимо е по-нататъшно сближаване на законодателтвото и 
укрепване на институциите особено в областта на охраната на труда, а социалният 
диалог се нуждае от активността на работниците и профсъюзите на всички нива 
съобразно с изискванията за информация и консултация по разпоредбите на 
трудовото законодателство. 
Регионална политика и сближаване 
Европейският съюз подпомага укрепването на икономическото и социално сближаване 
основно чрез Структурните фондове. България ще трябва да прилага ефективно тези 
инструменти, като същевременно спазва принципите, целите и процедурите, които ще 
бъдат въведени по време на нейното приемане. 
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През юни 1999 г. 28-те области бяха разпределени в 6 макрообласти, за да се приведат в 
съответствие с методологията на ЕС (NUTS II). За осигуряване на успешното прилагане на 
регионалната политика ще е необходимо ясно разграничаване между политическото ниво 
(NUTS III) и административното ниво (NUTS II). 
Особено внимание трябва да се обърне на бюджетното осигуряване, в частност на 
съфинансирането, включително многогодишните задължения. Законът за бюджета трябва 
да бъде изменен в това отношение. 
Междуведомствената координация е осигурена от Централното координационно звено в 
МРРБ. Способността по прилагане като цяло трябва да бъде значително подобрена на 
национално и регионално ниво. 
България разполага с ограничен опит по отношение на процедурите за оценка според 
разпоредбите на структурните фондове. 
Заключение 
Независимо от факта, че България предприе значителни стъпки в изграждането на 
основите на своята регионална политика, все още е необходим значителен напредък, 
особено в областта на бюджетните и административни възможности, което ще й осигури 
пълноценно участие в структурната политика на ЕС. 
3.6. Качество на живота и околна среда 
Околна среда 
Осъществен е напредък по сближаване на екологичното законодателство с това на ЕС, 
както и по изпълнение на приоритетите по Партньорство за присъединяване. 
Същевременно е необходимо по-нататъшно уеднаквяване в областта на защитата на 
природата, на качеството на водата, на промишленото замърсяване, на шума и 
химикалите. Трябва да се обърне внимание на готовността за приложение на това 
законодателство, която понастоящем е недостатъчна. Трябва да се модернизират 
структурите за мониторинг. Основният проблем в областта на околната среда остава 
липсата на широкомащабни инвестиции. 
Необходимо е да бъде приета цялостна стратегия за околната среда, както и да се 
разработят и секторни стратегии за определяне на инвестиционните проекти, по-
специално за финасиране по ИСПА. Принципите на устойчивото развитие трябва да бъдат 
интегрирани при формулирането и изпълнението на други секторни политики. Трябва да 
бъде осъществен по-нататъшен напредък по подготовката за оценка на въздействието 
върху околната среда и по отношение информираността на обществото. 
Защита на потребителите 
България е отбелязала значителен напредък в тази област. Остава да бъдат транспонирани 
директивите за потребителския кредит, за опасните имитации и за защита на потребителя 
във връзка с правото на собственост върху недвижимо имущество за определен период от 
време. 
В добавка към учредяването на Национален съвет за политика на потребителите 
вследствие на новия закон, съществува особена нужда от изграждане на действени 
институционални структури на национално и на регионално равнище за ефективно 
прилагане на законодателството. 
 
3.7. Правосъдие и вътрешни работи 
Имиграция/ Граничен контрол 
България трябва да укрепи административните си структури, пряко въвлечени в процеса 
на прилагането на законодателството в областта на имиграцията. 
По отношение на граничния контрол техническото оборудване за проверка и контрол на 
пътни документи е остаряло и недостатъчно, което затруднява и забавя осъществяването 
на ефективен контрол. 
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Право на убежище 
Новият закон не е в съответствие с изискванията на Женевската конвенция, защото 
предоставя големи правомощия на полицейските служители в процеса на разглеждане на 
молбите за получаване на убежище. Българската страна трябва да преразгледа този въпрос 
и да заздрави структурите на Националния орган за бежанците, като внесе ясно 
разграничение между правомощията на полицейските служби и Националния орган за 
бежанците, специално що се отнася до разглеждането на молбите за предоставяне на 
убежище. Необходимо е да се проведе обучение за служителите, по-специално на 
основните гранични пунктове /летище София, Капитан Андреево/, както и да се засили 
контролът над гражданите, които са получили отказ за предоставяне на убежище.  
Правната рамка за функционирането на полицейските служби е изградена, но все още 
съществуват проблеми в процеса на прилагане на законодателните мерки. Що се отнася до 
законодателството в областта на превенцията на трафика с хора, законодателната рамка е 
изградена, но трябва да бъде допълнена с цел хармонизирането й със съществуващото 
европейско законодателство по въпроса. Предстоящите промени в Наказателния кодекс 
предвиждат специални мерки за криминализирането на състави, свързани с детска 
порнография, а в областта на борбата с организираната престъпност българското 
законодателство трябва да се приведе в синхрон с европейското във връзка с 
уеднаквяването на стандартите, засягащи участието в престъпна група. Приемането на 
закон за защита на личните данни е от основно значение за присъединяването към 
структурите на Европол. Специално внимание трябва да се отдели на новите форми на 
престъпления, като например компютърните престъпления. За тази цел укрепването на 
структурите, заети с процеса на разследване, събиране на информация, статистически 
данни за престъпления, както и промени в съществуващото законодателство са от особено 
значение.  
Наркотични вещества 
Повече усилия са необходими за подобряване на техническото оборудване на граничните 
пунктове /митница и полиция/. 
Приемането на нов Граждански кодекс и нов Гражданско-процесуален кодекс е 
необходима крачка за по-пълното хармонизиране на националното законодателство с 
европейското.  
Остава за преразглеждане въпросът с отказа за екстрадиране на граждани по смисъла на 
Конвенцията на ЕС относно екстрадирането. Трябва да се положат по-големи усилия по 
въпроса за третирането на юридическите лица, замесени в корупция или организирана 
престъпност. 
Заключение 
България осъществи значителен напредък в областта на правосъдието и вътрешните 
работи чрез допълване на съществуващата законодателна рамка. Наи-големи успехи са 
постигнати в областта на имиграцията и правосъдието. Затова пък напредъкът в областта 
на борбата с корупцията е колеблив. 
Въпреки успехите все още са необходими промени за пълното изграждане на 
законодателната рамка, като е нужно да се разработят методи и да се осигурят нужните 
човешки и материални ресурси за пълното транспониране на европейското 
законодателство. За тази цел трябва да се подобри подборът на кадри и тяхното обучение, 
както и инфраструктурата и оборудването. Необходимо е също така съответните 
държавни органи, отговорни за прилагането на законодателството, да работят според 
принципите на демократичност и прозрачност.  
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3.8 Външни политики 
Търговия и международни икономически връзки 
България продължи да либерализира своята търговска политика. Заедно с новия 
Митнически закон влезе в сила нова нормативна база на търговската политика, която 
намалява изискванията за издаване на лицензи и премахва всички експортни квоти. 
България все още няма външнотърговска стратегия въпреки недостатъчната 
конкурентноспособност на българските стоки. Средното ниво на митническата тарифа от 
1999 г е 8,2%. (номинално средно митническо ниво) и продължава да бъде по-високо от 
това на ЕС. 
Митници 
България е постигнала през последната година по-нататъшен значителен напредък в 
хармонизацията на митническото законодателство с влизането в сила на новия 
Митнически закон. По-нататъшни усилия са необходими в областта на компютъризацията 
и борбата срещу корупцията. 
3.9. Финансови въпроси 
Финансов контрол 
Финансовият контрол в България все още не е изцяло хармонизиран с практиките на 
страните-членки на ЕС, по-специално в областта на управление на фондовете на ЕС. 
Приоритет би трябвало да се отдаде на разработването на правната основа за 
функционирането на финансовия контрол, вътрешните ревизионни структури и 
процедурите за предотвратяване, откриване и изправяне на нередности. Ролята и 
отговорностите на вътрешните и външните контролни органи трябва да бъде ясно 
дефинирана, за да се избегне дублиране на дейности. 
Външният ревизорски контрол частично покрива изискванията на Ревизионните 
стандарти/Насоките на ЕС за ревизия на обществените фондове и разходи. Въпреки това 
трябва да се отбележи, че като нова структура Националната сметна палата постига добри 
резултати за кратко време и при трудни условия. НСП трябва да въведе своя 
стратегически план, като акцентира върху укрепването на своята институционална 
позиция и способността да осъществява финансов контрол. 
3.10. Обща оценка 
През изминалата година България направи решителни усилия, за да въведе основните 
елементи на законодателната база в областта на вътрешния пазар. Например, новият закон 
за обществените поръчки залага основните принципи на законодателството на ЕС, 
същевременно беше отбелязан напредък в сферата на стандартизацията, въпреки че ще 
бъде необходимо да се осъществят допълнителни законодателни промени, преди да се 
приложат на практика специфичните директиви на Новия подход. Значителен напредък се 
наблюдава в борбата с пиратството, а измененията в Закона за авторските права 
разшириха обхвата на административните нарушения и увеличиха размера на глобите. 
България реализира съществен напредък в уеднаквяването на законодателството в 
областта на аудиовизията и продължава либерализирането на телекомуникационния 
пазар. Новият Закон за ДДС и Законът за акцизите допринесоха за уеднаквяването на 
законодателството на страната с това на ЕС. Във всички тези области е необходимо да се 
обърне специално внимание на способността на администрацията да изпълнява и прилага 
законодателството. 
Не се забелязва значителен напредък в областта на държавните помощи. Липсва 
систематичен контрол, контролните органи трябва да се укрепят, а отговорността за 
държавните помощи да бъде допълнително изяснена. Въпреки известното развитие в 
уеднаквяването на законодателството за селското стопанство съществуват проблеми при 
прилагането му, отчасти поради недостатъчни финансови средства. Ветеринарната 
инспекция трябва да се засили допълнително, включително на граничните пунктове. 
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Необходимо е да се ускори реституцията на земята, за да се създаде действащ и прозрачен 
пазар на земята, което да насърчи инвестициите в земеделието. 
Важни мерки са предприети за установяването на база за регионална политика, за 
разлика от социалната сфера, където се шири бедност и съществува опасност за 
здравното състояние на нацията. Известен законодателен напредък се забелязва по 
отношение на околната среда, но липсата на цялостна стратегия и на целеви стратегии, 
които са необходими за определяне на инвестиционни проекти, продължава да създава 
проблеми. България е постигнала значителен напредък в областта на правосъдието и 
вътрешните работи и по-специално по отношение на имиграцията и правосъдието. Все 
още съществува необходимост от инвестиции за персонал и оборудване, както и от 
удвояване на усилията в борбата с корупцията. 
Макар че България е предприела редица стъпки в областта на енергийната политика, все 
още не е постигнат напредък за ангажиране с реалистичен график за закриването на 
блокове 1 - 4 в АЕЦ “Козлодуй”, независимо от факта, че това е краткосрочен приоритет в 
Партньорство за присъединяване. 
Приемането на Закон за държавния служител е добър знак за намеренията на 
правителството да засили административната си способност. Важен напредък е постигнат 
в изработването на законовата рамка за създаване на институции, отговорни за 
прилагането на законодателството на ЕС, като повечето от предвидените структури са 
изградени. Въпреки това недостигът на човешки и финансови ресурси не позволи на тези 
институции ефективно да приложат европейското законодателство. Важно е да се 
изградят контролни механизми и прозрачни системи за обществени поръчки, особено що 
се отнася до усвояването на нарасналите финансови средства от ЕС. Необходимо е 
България да поддържа напредъка по подобряване управлението на границите. Цялостният 
темп на транспониране е ускорен, но това води и до по-високи предизвикателства за 
ефективни действия от страна на администрацията, а е все още рано да се прецени дали 
ще е налице съответстващо нарастване на възможностите. 
България е постигнала напредък в изпълнението на всички краткосрочни приоритети от 
Партньорство за присъединяване освен в областта на атомната енергетика. 
4. Административна способност за прилагане на acquis 
4.1. Административни структури 
Административните структури в България остават слаби и държавните институции не 
могат да привлекат и задържат квалифициран персонал. Двата ключови закона би 
следвало да осигурят по-добра нормативна база, но прилагането им е мудно. Освен това и 
двата закона не уреждат редица основни въпроси, необходими за една модерна и 
ефективна администрация, като например създаването на работни условия и възможности 
за развитие, осигурявайки назначаването на държавни служители с подходящи знания и 
умения, както и тяхното развитие и задържане на работа; въвеждането на механизъм за 
стимулиране на ротацията в работата; общото ниско ниво на заплащане; осигуряването на 
открито конкурсно начало при постъпване на работа в държавната администрация и 
въвеждането и прилагането на ясни процедури и механизми за разследване на лошо 
управление и корупция. 
4.2. Възможности в областта на администрацията и правосъдието: ключови области 
при прилагането на acquis  
Унифицираното прилагане на европейското право: Цялостната възможност на 
българската административна и правосъдна система да осигури унифицираното прилагане 
на законодателството на ЕС все още е ограничена. Независимо от това усилията на 
администрацията бяха насочени към подготовката на законодателството, докато 
достатъчна подготовка на прилагащите структури и обучени администратори съществува 
само в ограничен кръг области. Цялостната готовност на правосъдната система за 
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прилагането на европейското законодателство е много ограничена. Само няколко съдии са 
обучени по някои аспекти на европейското законодателство. Все още остава неясно дали 
сегашнят брой на съдиите (+/- 1400) е достатъчен, за да се осигури унифицирано 
прилагане. 
Вътрешен пазар: Понастоящем не съществува централна служба за държавни поръчки, 
но новият Закон за държавните поръчки предвижда осъществяването им чрез Сметната 
палата и Държавния финансов контрол. Повечето от договорите за поръчки се 
предоставят чрез непрозрачни търговски процедури, които могат да благоприятстват 
появата на корупция. Прозрачност и откритост, които са предварително условие за 
модерна система на държавни поръчки, липсват. Условията за конкуренция в България по 
договорите в държавния сектор са неясни, тъй като никоя институция няма данни колко 
заявки са получени за всеки търг. Има явна нужда от укрепване на системата на 
държавните поръчки на оперативно ниво, за да се осигурят унифицирани и открити 
процедури по държавните поръчки и да се стимулира конкуренцията. 
Министерството на културата отговоря за въпроси, свързани с авторското и сродните му 
права. Бе създаден Съвет за защита на авторското право и сродните му права към 
Министерски съвет, за да се преодолее проблемът с незаконното използване на 
интелектуалната собственост. 
Настоящата възможност на съответните институции по прилагане на acquis в тази област е 
недостатъчна да осигури навременното приемане на необходимите правни мерки и 
тяхното точно и бързо прилагане след това. За да се осигури необходимото прилагане на 
acquis, особено с оглед на правната компетентност, прилагането на чужди постановления 
и защитата на индустриалната и интелектуалната собственост, е необходимо да се 
адаптира правосъдната система и да се укрепят съдилищата. Обучение по въпросите на 
интелектуалната и индустриална собственост следва да се осигури на съдии, следователи, 
адвокати и др.  
Компетенциите на Патентното ведомство по въпросите на защита на индустриалната 
собственост следва да бъдат засилени и разширени.  
Съществува Търговски регистър, а информация за фирмите може да се получи чрез 
Статистическия институт. Европейските стандарти в областта изискват изграждането на 
централизиран регистър на фирмите, който все още не съществува.  
Институционална рамка за приемането на Рамковата директива и Конвенцията на Съвета 
на Европа за защита на личните данни все още не съществува, предстои и ратифицирането 
на Конвенцията. Трябва да се изгради надзорен орган, който да следи за прилагането на 
мерките за защита на данните. 
В областта на свободното движение на стоки все още предстои да се работи за пълно 
институционално изграждане, за да се създаде необходимата инфраструктура за 
прилагането на европейското законодателство. 
Предвид скорошното създаване на структурите по стандартизация е рано да се прави 
оценка на тяхната работа. До настоящия момент няма структура в областта на 
стандартизацията, която да отговаря на изискванията на CEN и CENELEC. 
Институционалната готовност по отношение на свободното движение на лица е все още в 
начален стадий. В тази област съществува необходимост от обучение, както и от 
подготовка за присъединяване към европейската система за взаимно признаване на 
квалификации и приравняване към образователните изисквания според съответните 
директиви. 
Конкуренция: Министерството на финансите има изключителни правомощия за контрол 
и надзор на държавните помощи като сътрудничи с Комисията за защита на 
конкуренцията. Трябва да се отбележи, че липсва систематична оценка на степента на 
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хармонизираност на съответното национално законодателство с европейското в 
съответната област.  
Телекомуникации: Комитетът по пощи и далекосъобщения и Държавната комисия по 
далекосъобщения се нуждаят от институционално развитие и укрепване. Персоналът е 
достатъчен, но се нуждае от повече опит и обучение. 
Национален регулативен орган за сектор пощи все още не е създаден. 
Аудио-визуални услуги: Съответните органи /Министерство на културата, Националният 
съвет по радио и телевизия/ показват добро разбиране на европейското законодателство в 
сектора и съответните нужди от хармонизиране с националното законодателство. Липсва 
достатъчно наблюдение върху прилагането на закона и санкциониране на нарушенията. 
Липсват технически и човешки ресурси за осъществяване на ефективно наблюдение и 
контрол. 
Данъчни служби: Главната данъчна администрация предприе мерки за структурна 
реформа. Нова тристепенна структура беше възприета за Главната данъчна 
администрация. Въпреки това институционалният капацитет за прилагане на законовите 
разпоредби и осъществяване на наблюдение и контрол е ограничен. 
Земеделие: Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа /МЗГАР/ трябва 
да укрепи вътрешно-административните си възможности с цел изпълнение на 
краткосрочните приоритети за сближаване на законодателството с това на ЕС и за 
стартирането на средносрочните реформи, залегнали в Партньорство за присъединяване, 
включително и за изпълнение на изискванията на Общата земеделска политика. 
Като цяло, за да се подготви ефективно за присъединяване към ЕС, МЗГАР трябва да има: 
а/ служители с необходимите способности, опит, квалификация и мотивация; б/ адекватни 
системи за планиране и управление на работата; в/ достатъчни финансови ресурси, 
необходими за осигуряването на служителите и на системите. Въпреки че политически не 
е лесно, някои управления би трябвало да бъдат закрити /например Националната служба 
за селекциониране и възпроизводство на животните - с персонал от 1130 души, която би 
могла да бъде частично приватизирана в областта на изкуственото осеменяване/; а други 
управления, по-тясно свързани със законодателството и с Общата селскостопанска 
политика, да бъдат подсилени /напр. земеделската статистика, пазарният контрол и т.н./. 
Би трябвало също така да се осигури квалификация и преквалификация на 
съществуващите кадри в съответствие с приемането на новото законодателство. 
Административните структури, контролните органи и инспекции все още изглеждат 
недостатъчно ефективни за осигуряване на необходимото ниво на защита.  
Риболов: Въпреки че някои от основните институции за мониторинг и контрол са вече 
създадени, съществуващите административни структури все още не са способни да се 
справят с изискванията за правилно прилагане на acquis. Например, необходима е 
реформа в регистрационната система на флота, трябва да бъде осигурено съответно 
оборудване за контрол от Държавната инспекция по риболов. Държавният земеделски 
фонд /местните представителства/ не са достатъчно подготвени да управляват държавната 
помощ в сферата на риболова. Като цяло, административни и изпълнителни структури в 
сектора на риболова съществуват, но е необходима по-добра координация на дейността 
им. 
Енергетика: Законодателната и институционалната реформи в тази област са в начален 
етап, но предприетите досега мерки са в правилна насока. Основните административни 
структури за мониторинг на сигурността на снабдяването, конкурентността и опазването 
на околната среда, с някои изключения, все още липсват.  
Комитетът за използване на атомната енергия за мирни цели е с ограничен капацитет 
поради липсата на ресурси и невъзможност за осигуряване на квалифициран персонал. 
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Регионална политика: В средносрочна перспектива административната организация на 
шестте макро региона на ниво NUTS II трябва да започне да функционира, трябва да се 
създаде организация за многогодишно планиране, както и да се изработят процедури за 
финансов контрол. Трябва да се изградят съответни структури за контрол на държавните 
поръчки. 
Околна среда: Способността на Министерството на околната среда и водите да 
разработва стратегии и да развива и прилага политики в сектора остава слаба и 
недостатъчна. Работата по прилагането на европейското законодателство се подобри. 
Трябва да се изгради ясен механизъм за наблюдение на развитието на регионалните 
структури, както и на процеса на сближаване. Трябва да се развият необходимите 
структури за самонаблюдение и контрол върху прилагането на законодателството, а 
регионалните структури на министерството да се укрепят. Няма достатъчно добре развита 
способност за изработване на планове и финансово-икономически оценки. Трябва да се 
проведе специално обучение за изготвяне на оценки по фактори на околната среда, също и 
на регионално ниво. 
Защита на потребителя: Новосъздадените потребителски асоциации са все още слаби и 
нямат достатъчно опит, но имат желание и амбиция да участват в защитата на интересите 
на потребителите. 
Правосъдие и вътрешни работи: Въпреки отбелязания напредък все още трябва да се 
работи за обучението на персонала и за по-нататъшна демократизация и прозрачност при 
прилагането на закона и функционирането на правоприлагащите органи. 
Междуведомственото сътрудничество трябва да се развие за по-ефективна борба с 
престъпността, като се започне с установяване на връзки между МВР и МППЕ. 
Административният капацитет на МППЕ може да се оцени като добър, но съдебната 
система има слабости. Като приоритет трябва да се отбележи укрепването на съдилищата, 
включително подобряване на техническото оборудване, укрепване на професионалните 
асоциации с цел да се осигури независимост при функционирането на съдебната система. 
Митници: Съществува необходимост да се разработи вторично законодателство за 
прилагането на новия митнически кодекс, както и от промени в митническите процедури, 
свързани с прилагането на единния административен акт. Трябва да се отбележи, че 
корупция все още съществува, но правителството одобри проект за борба с корупцията. 
Финансов контрол: Концепцията за вътрешен финансов контрол все още се дискутира. 
Ролята и функциите на двата органа - Националната сметна палата и Държавен финансов 
контрол към Министерство на финансите се нуждаят от по-нататъшно изясняване. 
В. Заключение 
България изпълнява политическите критерии от Копенхаген. Въпреки това е необходимо 
да се предприемат по-нататъшни усилия за укрепване на върховенството на закона, 
защитата на човешките права и на правата на малцинствата, особено на ромското 
население. Неотдавнашните правителствени решения, засягащи това население, трябва да 
бъдат последвани от конкретни мерки с подходящи финансови средства. Особено 
внимание трябва да се обърне на борбата с корупцията и подобряването на работата на 
съдебната система. 
България продължи да осъществява напредък в установяването на функционираща 
пазарна икономика, но са необходими допълнителни стъпки, тъй като тя все още не е в 
състояние да се справи с конкурентния натиск и пазарните сили в Съюза в средносрочна 
перспектива. 
Макроикономическата стабилност е поддържана благодарение на прилагането на твърда 
фискална политика и политика на доходите в условията на валутен борд. Въпреки 
неблагоприятните външни условия властите проявиха постоянство с амбициозната си 
програма за реформи. 
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Сега трябва да се даде приоритет на завършването на процеса на приватизация и 
ускоряване на преструктурирането на индустриалния и банковия сектор. Специално 
внимание трябва да се обърне на процедурите, свързани с ликвидация и фалит, за да 
станат те по-ефективни. Необходими са допълнителни мерки, за да бъде наложена 
финансова дисциплина, особено в държавните предприятия. Властите трябва също така да 
ускорят реформата във финансовия сектор, в частност чрез продължаване на 
приватизацията. Необходими са по-нататъшни стъпки за осигуряването на стабилна и 
прозрачна законова рамка за бизнеса. 
През изтеклата година България положи решителни усилия за въвеждане на ключови 
елементи в законодателството в областта на вътрешния пазар. Например, новият закон за 
държавните поръчки въвежда основните принципи на законодателството на ЕС и бе 
осъществен законодателен напредък в областта на стандартизацията, макар че ще са 
необходими по-нататъшни законодателни промени преди прилагането на специфичните 
директиви на новия подход. Могат да бъдат отбелязани значителни подобрения в борбата 
срещу пиратството, а промените в закона за авторското право разшириха обхвата на 
административните нарушения и увеличиха размера на глобите. България осъществи 
значителен напредък при сближаването на законодателството в аудиовизуалната област и 
продължава да либерализира телекомуникационния си пазар. Новите закони за акцизите и 
ДДС приближиха страната до изравняване със законодателството на ЕС. Във всички тези 
области все още се чувствува необходимост да се обърне специално внимание на 
способността на администрацията да прилага законодателството. 
Не се наблюдава значително подобрение в областта на държавните помощи, няма 
систематичен контрол на съвместимостта, наблюдаващите институции трябва да бъдат 
засилени и отговорността за контрола на държавните помощи трябва да бъде изяснена. 
Въпреки известния напредък по сближаването в областта на селското стопанство 
съществуват проблеми с прилагането на законодателството, отчасти дължащи се на 
липсата на средства. Ветеринарната инспекция се нуждае от подобрение, включително на 
граничните пунктове. Необходимо е да се ускори връщането на земята с цел създаване на 
активен и прозрачен пазар на земеделските земи, което ще насърчи инвестициите в 
селското стопанство. Значителни стъпки са направени по полагане на основата на 
регионалната политика, но напредъкът бе по-малък в социалния сектор. Постигнат е 
известен законодателен напредък в областта на околната среда, но липсата на цялостна 
стратегия и на целеви стратегии, необходими за изработването на инвестиционни проекти, 
продължава да поставя проблеми. България е постигнала значителен напредък в областта 
на правосъдието и вътрешните работи, по-специално в областта на имиграцията и 
правосъдието. Необходими са по-нататъшни инвестиции за кадрите и оборудването, както 
и удвояване на усилията в борбата с корупцията. 
Въпреки че България е направила някои стъпки в областта на енергийната политика, не е 
постигнат напредък по приемането на ангажимент за реалистичен план за затварянето на 
1-4 блок на Атомната централа в Козлодуй, въпреки че този въпрос бе включен в 
краткосрочните приоритети на Партньорство за присъединяване. 
Приемането на закона за държавния служител е положителен сигнал, че правителството 
има намерение да продължи усилията си за подобряване на възможностите на 
администрацията. Беше осъществен сериозен напредък в установяването на правна рамка 
за създаване на институции, отговарящи за прилагането на законодателството на ЕС, като 
много от необходимите структури вече са създадени. При все това недостигът на човешки 
и финансови ресурси възпрепятства тези институции да прилагат ефективно 
законодателството. Важно е да се осъществи напредък при създаването на механизми за 
финансов контрол и на прозрачни системи за държавни поръчки, особено с оглед 
усвояването на увеличените финансови ресурси, постъпващи от ЕС. България трябва да 
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поддържа напредъка в подобряването на граничния контрол. Като цяло темпът на 
транспониране на европейското законодателство се подобри, но това ще увеличи 
предизвикателството пред администрацията за ефективното му прилагане и е все още 
рано да се оцени дали ще има съответстващо повишение на нейната способност. 
България осъществи напредък в изпълнението на всички крактосрочни приоритети на 
Партньорство за присъединяване с изключение на ядрения сектор. 
Г. Партньорство за присъединяване и Национална програма за приемане на 
европейското законодателство: глобална оценка на изпълнението 
Целта на Партньорство за присъединяване е да изгради в единна рамка: 

• приоритетните области за по-нататъшна работа, изразени в становищата на 
Комисията,  

• наличните финансови средства в помощ на страните-кандидатки за изпълнението 
на тези приоритети,  

• условията за тази подкрепа.  
Всяка страна-кандидатка беше поканена да изработи Национална програма за приемане на 
европейското законодателство. В нея е изложен начинът за работа по Партньорство за 
присъединяване, графикът за изпълнение на нейните приоритети и влиянието на 
човешките и финансовите ресурси. Партньорство за присъединяване и Националната 
програма за възприемане на европейското законодателство ще бъдат ревизирани редовно 
с цел да се отчете направеният прогрес и да се даде възможност за определяне на нови 
приоритети. 
1. Партньорство за присъединяване: оценка на краткосрочните и средносрочните 
приоритети 
Краткосрочни приоритети 

• Икономическа реформа : определяне на средносрочни приоритети на 
икономическата политиката и съвместна оценка в рамките на европейското 
споразумение; следване на създадената от правителството програма, включваща 
прозрачна приватизация на държавните предприятия и банките и 
преструктурирането на промишлеността, финансовия сектор и селското 
стопанство, както и мерки за насърчаване и увеличаване на преките чужди 
инвестиции.  

Оценка : България изработи средносрочна икономическа стратегия, отразяваща 
напредъка в икономическата реформа и насочена приоритетно към програмата 
Партньорство за присъединяване, която беше съвместно оценена от Комисията. Страната 
изпълни успешно средносрочната икономическа програма и това допринесе за 
укрепването на общата икономическа стабилност. Това създаде положителни условия за 
икономически растеж, ниска инфлация, намаляване на държавния дълг, увеличаване на 
чуждестранните инвестиции и приватизацията. Постигнат е напредък в либерализирането 
на цените и търговията. Необходимо е да се положат по-нататъшни усилия за насърчаване 
на конкуренцията чрез пазарноориентирано преструктуриране на предприятията, да се 
подобри бизнес климатът и да се стимулират местните и вътрешно насочени инвестиции, 
особено посредством опростяване на правните и административни процедури, да се 
осигури прозрачна приватизация на държавните предприятия и банки, да се ускорят 
процедурите по несъстоятелност, структурите по надзор на финансовите служби и 
реформиране на енергийния сектор. Аграрната реформа и създаването на селскостопанска 
статистика изискват особени усилия. Следователно този приоритет е частично изпълнен.  

• Подкрепа на институционалната и административна компетентност : приемане на 
законопроект за държавния служител и напредък в реформата на държавната 
администрация, както и институционално укрепване в областта на вътрешния 
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финансов контрол, околна среда, митническа политика, подкрепа на 
администрациите за фитосанитарен и ветеринарен контрол, особено по 
отношение на оборудването на външните граници, начало на изграждане на 
структури, необходими за регионална и структурна политика.  

Оценка : Съществува обща стратегия за държавната реформа, но са необходими спешни 
стъпки за прилагането на закона за администрацията и приемането и прилаганетоо на 
закона за държавния служител. Постигнат бе напредък в областта на държавните помощи, 
финансовите инвестиции, ветеринарния контрол, аудио-визуалната, интелектуална 
собственост, както и на управлението на границата. Недостатъчно последователната 
политика, включително липсата на финансови ресурси за набиране, заплащане, обучение 
и развитие на състава на държавната администрация, продължава да бъде значително 
препятствие за реформата в България и процеса на присъединяване. Институциите, 
свързани с прилагането, надзора и привеждането в действие на европейското 
законодателство трябва да бъдат подкрепени в области като съдебната система, 
общественото осигуряване, финансовия контрол, събирането на данъци на национално и 
регионално ниво, надзор на околната среда, митници и особено в сферата на 
фитосанитарния и ветеринарен контрол, включително съответното оборудване за 
граничен контрол в това отношение; необходимо е да се предприемат по-нататъшни 
мерки на централно и регионално ниво, за да се подготви използването на потенциала на 
структурните фондове. Следователно, този приоритет не е изпълнен. 

• Вътрешен пазар : по-нататъшно сближаване, включително в областта на 
правото на интелектуална и индустриална собственост (засилване на 
практическата защита), финансови служби, данъчно облагане, приемане на 
необходимата законодателна рамка за надзор на държавните субсидии и 
създаване на първокласна инвентаризация на държавните субсидии, приемане на 
нов закон за конкуренцията.  

Оценка : България е постигнала напредък в областта на правата на интелектуална 
собственост и в осъществяването на граничния контрол. Започна сближаване с 
европейското законодателство, особено що се отнася до общественото осигуряване, 
стандартизацията, сертификацията и защитата на потребителя. Известен напредък беше 
постигнат по отношение на финансовите служби, митниците, данъчното облагане и 
държавните субсидии, но все още е слаба институционалната структура. Необходим е по-
нататъшен напредък по отношение на процедурите за обществено осигуряване, 
опазването на данни, правата на индустриална собственост и търговските марки, 
стандартизацията и сертификацията, включително прилагането на принципите на новия 
подход, засилването на органите по надзора във финансовите служби, надзор на 
държавните субсидии и съвместима инвентаризация на държавните субсидии, 
изпълняване на митническите закони. Следователно този критерий е изпълнен частично. 

• Правосъдие и вътрешни работи : конкретни мерки за борба с корупцията и 
организираната престъпност и подобряване на граничното управление.  

Оценка : България е постигнала напредък в укрепването на правната рамка в няколко 
области на правосъдието и вътрешните работи, особено в сферата на управлението на 
границите. Трябва да се насочи вниманието към съществуващите пропуски, като се 
подобри ефективността и независимостта на съдебните и правоприлагащите органи, към 
обучение по европейско законодателство, към все още недостатъчно добрата стратегия и 
инфраструктура за борба с корупцията и организираната престъпност, граничната 
полиция, включително управлението и координацията на службите, изпълнението и 
прилагането на новото законодателство за имиграцията, процедурите за даване на 
убежище и приемане на граждански кодекс и гражданско-процесуален кодекс. 
Следователно този критерий е частично изпълнен. 
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• Околна среда : продължава промяната на рамката и създаването на общо 
законодателство за изпълнение на детайлни програми за сближаване и стратегии 
за изпълнение, свързани с отделни актове. Планиране и започване на изпълнението 
на тези програми и стратегии.  

Оценка : България е постигнала добър напредък с приемането на правни актове с оглед 
хармонизирането на нейното законодателство с европейското, по-специално в промяната 
на общото и рамково законодателство по отпадъците, въздуха и водите. Все пак се изисква 
по-нататъшен напредък за изготвянето на подробни програми за сближаване на 
съответното законодателство за въздуха, водите, отпадъците, промишленото замърсяване 
и вредните производства, химикалите, газовите емисии и шума, както и цялостна 
многогодишна стратегия за околната среда и осъвременяване на националния план за 
действие, включително оценка на разходите по инвестирането, необходими за спазване на 
европейското законодателство. Надзорът на околната среда трябва да бъде засилен на 
национално и регионално равнище. Следователно този критерий е частично изпълнен. 

• Енергетика : по-специално създаването на всеобхватна, дългосрочна енергийна 
стратегия и зачитане на стандартите за ядрена безопасност и реални 
ангажименти за затваряне на някои от реакторите според договореностите на 
Споразумението за отчитане на ядрената безопасност.  

Оценка : България продължава да реформира енергийния си сектор. Изготвена е 
стратегия за развитие на енергийния сектор до 2010 г. Все още пораждат загриженост 
предложените дати за затваряне на реактори 1 - 4 в АЕЦ Козлодуй, както и нереалистично 
високите прогнози за търсене на електричество. България прие план за действие за първия 
етап до 2001 г., който представлява важна първа стъпка по отношение на 
синхронизирането на България с вътрешния енергиен пазар. Необходимо е България да 
приеме закон за енергетиката и енергийната ефективност заедно с график за 
приближаване, свързан с подготовката на секторни закони и съответни планове за 
реформа (надеждност на снабдяването, директиви за електро и газоенергетиката) и 
засилване на регулативните обществени органи. Освен това е необходимо да се изгради 
ценова и тарифна структура на основата на разходите и на ясно енергийно 
ценообразуване. Следователно този критерий не е изпълнен. 
България продължава да постига напредък в изпълнението на всички краткосрочни 
приоритети на Партньорство за присъединяване. Бяха определени такива приоритети като 
приемането на стратегия за икономическа реформа и мерки за постигане на 
макроикономическа стабилност; изменение на законодателството за интелектуалната 
собственост, финансовите служби, данъчното облагане и конкуренцията; вземането на 
мерки за борба с организираната престъпност и корупцията и развитието на енергийна 
стратегия. Значителни усилия са необходими все още по отношение на голяма част от 
останалите краткосрочни приоритети, включително приватизацията и 
преструктурирането, изпълнение на ангажиментите за затваряне на реактори от 
централата в Козлодуй, засилване на институционалната и административна 
компетентност, изграждане на адекватна система за контрол на държавните субсидии, 
развитието на програми за приближаване и стратегии за изпълнение в областта на 
околната среда, предприемане на по-нататъшни мерки за борба с корупцията и 
организираната престъпност, както и структури за финансов контрол и обществено 
осигуряване.  
 
 
 
 
Средносрочни приоритети 
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• Политически критерии: по-нататъшни усилия за интегриране на ромите и 
утвърждаване защитата на личните свободи.  

Оценка: Значителен напредък е постигнат по отношение на по-нататъшното интегриране 
на ромите чрез приемане на Рамкова Програма за “Цялостно интегриране на ромското 
население в българското общество” и изграждане на съответните институции на 
централно и регионално ниво. 
В България е приет закон за обучение на езиците на малцинствата, премахнато е 
смъртното наказание и са подписани останалите Конвенции за защита правата на човека и 
националните малцинства. 
Все пак е необходимо усилията да продължат. От значение е съответно финансиране на 
дейностите на местно и регионално равнище, за да се осигури бързо прилагане на 
рамковата програма, да се разгледат проблемите на безработицата и образованието, да 
продължи политиката на интеграция на турското малцинство. България частично е 
реализирала този приоритет. 

• Икономическа реформа: да се завърши процесът на приватизация. Да се укрепят 
институциите на пазарната икономика.  

Оценка: България е постигнала напредък по отношение реализирането на 
приватизационните програми само с незначителни промени в съгласувания разчет и 
допълнително е укрепила институциите на пазарната икономика. Но е необходимо да се 
положат още значителни усилия за цялостно изпълнение на плановете за 
преструктуриране, процедурите по обявяване в несъстоятелност и ликвидация и да се 
завърши приватизацията на останалите ключови промишлени предприятия, както и 
законодателната и институционална рамка на пазарната икономика. 

• Засилване на институционалната и административна готовност: Завършване на 
реформата на всички нива, включително обучението на държавни служители; по-
добро функциониране на съдебната система; запознаване на съдийското съсловие 
с правото на Общността и неговото прилагане; по-нататъшно развитие на 
Националната сметна палата и вътрешните структури за финансов контрол; 
установяване на антитръстови органи и органи за наблюдение на държавните 
субсидии; подобрения в счетоводството, финансовия контрол и статистиката и 
укрепване на органите, регулиращи ядрените мощности; утвърждаване 
институциите на правосъдието и вътрешните работи /осигуряване на 
достатъчно и добре подготвен персонал, по-специално в полицията, граничната 
охрана, министерствата и съдилищата/, реформиране на митническата и 
данъчната администрация, за да се постигне готовност за прилагане на 
европейското право и укрепване службите за контрол върху хранителните 
продукти.  

Оценка: България е постигнала малък напредък в реформирането на държавната 
администрация. Все пак има известно развитие по отношение на държавните субсидии, 
счетоводството и статистиката, както и данъчните и митнически служби. 

• Вътрешен пазар: Включително приравняване на политиката за конкуренция, 
държавните субсидии, митническата, данъчна и аудиовизуална политика, 
законодателството за обществено осигуряване /вкл. прозрачност/, 
осъвременяване на стандартизацията, структурите за съгласувана оценка и 
изграждане на система за наблюдение на пазара и хармонизиране на 
техническото законодателство за промишлените стандарти. По-нататъшно 
приравняване на закона за конкуренцията и ефективното му прилагане, укрепване 
на органите за защита на конкуренцията, подпомагане развитието на 
предприятията, включително на малките и средни предприятия, приравняване 
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към правото на ЕС в областта на телекомуникациите, защитата на 
потребителя и вътрешния енергиен пазар.  

Оценка: България е постигнала напредък в изравняване на законодателството за 
вътрешния пазар, особено по отношение на политиката за конкуренция, митническата, 
данъчна и аудиовизуална политика, общественото осигуряване и стандартизацията, 
малките и средни предприятия и защитата на потребителя. Необходимо е да се положат 
особени усилия за по-нататъшното подобряване на промишлените стандарти, 
наблюдаването на държавните субсидии и вътрешния енергиен пазар, както и за 
институционалното укрепване на всички органи на вътрешния пазар. 

• Правосъдие и вътрешни работи: развитие на ефективни системи за гранично 
управление и контрол, прилагане на миграционна политика и процедурите за 
даване на убежище, както и борба с организираната престъпност /по-специално 
прането на мръсни пари, трафика с наркотици и хора/ и корупцията, 
хармонизиране на визовата политика с тази на ЕС и завършване хармонизирането 
с международните конвенции, особено по отношение на Шенгенските разпоредби.  

Оценка: България е постигнала напредък по отношение на граничното управление и 
контрол, и по-специално в хармонизирането на визовата политика. Значителни усилия са 
необходими по отношение прилагането на ефективна миграционна политика, както и на 
последователна стратегия в борбата срещу корупцията и организираната престъпност. 

• Регионална политика и сближаване: въвеждане на юридическа база и развитие на 
административните структури и бюджетни процедури. Укрепване на 
финансовите инструменти и механизми за контрол с оглед участието в 
структурните програми на ЕС след присъединяване към него.  

Оценка: България е постигнала напредък в реализирането на този приоритет и е 
изградила законодателна основа и институции, необходими за нейното участие в 
структурните програми на ЕС. Но административната готовност все още остава слаба, 
особено по отношение на финансовите инструменти и механизми за контрол. 

2. Национална програма за приемане законодателството на ЕС - оценка 
Преразгледаната българска Национална програма за приемане правото на ЕС беше 
одобрена от МС на 20 май 1999 г. и представена на Комисията в началото на юни 1999 г. 
Като цяло преразгледаната НП отразява приоритетите на Партньорството за 
присъединяване и е значително по-добра от първия проект, но трябва да бъде отново 
преразгледана на базата на забележките, получени от Комисията. 
НП за 1999 г. е документ, който задоволително отчита достиженията на Европейското 
право и който принципно е успял да отрази почти всички направления по сходен начин. В 
нея се прави връзката между стратегическия подход и конкретните мерки, въведени във 
всяка отделна област. Като цяло документът показва висока степен на ангажираност на 
българското правителство за присъединяване към ЕС и подготовка за изпълнение на 
критериите за членство. Резултатите от “скрийнинга” изглеждат сравнително добре 
отразени от гледна точка на разбирането и ангажираността за приемане на Европейското 
право. 
Все пак в много области не са дадени достатъчно подробности по отношение на 
конкретните мерки, които ще се предприемат в краткосрочен и средносрочен план, от 
друга страна финансовите разходи за въвеждането на различни мерки не са изчислени в 
повечето случаи. Това /особено когато става въпрос за изграждането на институция/ със 
сигурност ще възпрепятства прилагането на тези мерки, тъй като връзката между 
разработване на политика и финансиране липсва. В този смисъл трябва да се отбележи, че 
не е напълно ясно как ще се приложи НП. Включването на изпълнители освен 
администрацията /профсъюзи, сдружения, асоциации по трудова заетост и др./ или като 
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участие в разработването на текстове, или информирането, или обучението им след 
въвеждането на законите не е отразено. 
Като цяло НП за 1999 г. очевидно отразява в значителна степен Европейското право в 
следните области: интелектуалната собственост, търговския закон, счетоводството, 
свободното движение на капитали, свободното движение на стоки, защитата на 
аудиовизуалните продукти, защитата на потребителя, конкуренцията и държавните 
субсидии, митниците, селското стопанство /ветеринарния и фитосанитарен контрол/, 
статистиката, правосъдието и вътрешните работи /частта за вътрешните работи/, външната 
икономическа политика, общата външна политика и политика за сигурност. В тези 
области, обаче, НП трябва да бъде допълнена с по-подробни описания на краткосрочните 
и средносрочни мерки, както и с подробни изчисления за финансовите разходи. В много 
области като че ли плановете са или твърде оптимистични, или неясни - трябва да станат 
по-реалистични. 
НП трябва да бъде допълнена по отношение както на политическите и икономическите 
критерии, така и на административните и финансови нужди. НП също така се нуждае от 
по-конкретно преработване в някои области като защита на информацията, 
Икономическия и валутен съюз, финансовия контрол и др. В тези области не е ясно дали 
достиженията на Европейското право са достатъчно добре отразени, нито дали 
администрацията има на разположение достатъчно средства за въвеждане и прилагане на 
законодателството.  


