МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ПРЕГОВОРНА ПОЗИЦИЯ
ПО ГЛАВА 3 “СВОБОДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ”
ОБЩА ПОЗИЦИЯ
Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на
Европейския съюз в областта на свободното предоставяне на услуги.
Република България иска предоставяне на тригодишен преходен период от датата
на присъединяване по отношение на предвидения минимум за компенсиране на
инвеститорите от 20 000 ЕВРО съгласно Директива 97/9/ЕС относно схемите за
компенсиране на инвеститорите.
Всички въпроси, свързани с придобиване на право на собственост върху земя от
чуждестранни физически и юридически лица на територията на Република България се
разглеждат в рамките на глава 4 “Свободно движение на капитали”.
Работната хипотеза на българското правителството е, че България ще стане член на
Европейския съюз на 01.01.2007 г.
Позицията отразява законодателството на ЕС до 31.12.2000 г.
ПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1.

Право на установяване и свободно предоставяне на услуги
Член 43, Член 49 от Договора за ЕС, Директиви 1973/148/ЕЕС, 1999/42/ЕС

В областта на правото на установяване и предоставянето на услуги от чужденци
България е изградила общ недискриминационен режим на национално третиране на
гражданите и компаниите от държавите-членки на Европейския съюз. Той е уреден от:
Търговския закон, Закона за чуждестранните инвестиции, Закона за чужденците в
България.
Граждани и компании от държавите членки могат да осъществяват стопанска
дейност в Р България посредством учредяване и ръководене на търговско дружество
регистрирано в Р България. Няма ограничения по отношение на размера на
чуждестранното участие в търговското дружество. Всяка една от регламентираните в
Търговския закон дружествени форми е достъпна за граждани и компании от
държавите членки. Правото на установяване може да се реализира и посредством
откриване на клон в Р България. Търговец може да бъде и физическо лице –
регистрирано като едноличен търговец.
Съгласно Закона за чуждестранните инвестиции, чуждестранно физическо лице
трябва да има разрешение за постоянно пребиваване в Р България, когато за
извършване на стопанска дейност: се регистрира като едноличен търговец, участва в
събирателно дружество или в командитно дружество в качеството на неограничено
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отговорен съдружник. Законът за чужденците определя условията и реда, при които
чужденците могат да влизат, пребивават и напускат Р България.
Към настоящия момент България допуска ограничен брой изключения от принципа
на предоставяне на национален режим за установяване на гражданите и компании на
Общността. Изключенията са в съответствие с чл. 45 от Споразумението и се отнасят
до придобиването на мажоритарно участие в предприятията от военнопромишления
комплекс, представителство пред съд и организирането на хазартни игри и лотарии. Те
ще бъдат премахнати най-късно до края на преходния период посочен в чл. 7 от
Споразумението за асоцииране – 1 февруари 2005 г.
Въпросите относно правото на установяване, свързано с придобиване на право на
собственост върху земя от чуждестранни физически и юридически лица на територията
на Република България се разглеждат в рамките на глава 4 “Свободно движение на
капитали”.
Когато извършването на услуги и дейности е свързано със специфики и особености
по отношение професионалната квалификация на лицата, които предоставят тези
услуги и дейности, то изискванията за удостоверяване на тази квалификация се
прилагат на недискриминационна основа при режим на национално третиране.
Проблематиката относно признаването на професионалната квалификация за
регулираните професии е предмет на подробно разглеждане в рамките на Глава 2
“Свободно движение на хора”.
България декларира, че към датата на приемането й за пълноправен член в
Европейския съюз, ще премахне, съгласно чл. 43, 49 от Договора за ЕС и Директива
1973/148/ЕЕС, всички оставащи препятствия пред правото на установяване и
свободното предоставяне на услуги от гражданите на държавите-членки на Общността.
2.

Банково дело

Република България е готова да приеме до датата на присъединяването на страната
в Европейския съюз правото на Общността в областта на свободното предоставяне на
банкови услуги.
Република България няма да изисква преходни периоди или изключения по
отношение на банковия сектор. България няма да изисква изключване на кредитни
институции от приложното поле на Директива 2000/12/ЕС за установяване и
извършване на дейност като кредитни институции.
Българското законодателство в областта на банките включва: Закона за банките
(ЗБ), Закона за Българска народна банка (ЗБНБ), наредбите на БНБ, приети във връзка с
приложението на ЗБ, Закон за гарантиране на влоговете в банките и наредбата по
прилагането му, Валутния закон, Закон за ипотечните облигации, Търговския закон и
Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Тези актове отразяват банковите
стандарти на Европейския съюз, заложени в директивите.
Директива 2000/12/ЕС относно установяването и извършването на дейност на
кредитните институции и Post BCCI Директива 95/26/ЕЕС
Съществува висока степен на съответствие на българското законодателство с
разпоредбите на директивата. Правото за извършване на банкова дейност в България се
регулира от Закона за банките и Наредба №2 за разрешенията и лицензиите, издавани
от Българската народна банка. Минималните изисквания за лицензиране съответстват
на изискванията на европейската директива. Условията и редът за издаване на
разрешения за извършване на банкова дейност в България се отнасят без ограничения и
дискриминация за местни и чуждестранни банки, извършващи банкова дейност на
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територията на страната. Разпоредбите на директивата, отнасящи се до"единния
лиценз" ще бъдат приложени от датата на присъединяването на Република България
към ЕС.
Разпоредбите на директивата, отнасящи се до надзора на кредитните институции на
консолидирана основа са транспонирани в българското законодателство, чрез Наредба
№12 на БНБ за надзор на консолидирана основа. С наредбата се определят условията и
реда за осъществяване на надзор на консолидирана основа спрямо банки, банкови
групи и финансови холдинги въз основа на финансово-счетоводните им отчети и
надзорните изисквания за платежоспособност.
Съгласно Закона за банките централната банка, при упражняване на своите
функции, може да сключва двустранни споразумения с чужди централни банки или
чужди надзорни органи, за размяна на информация на реципрочна основа. Поети са
ангажименти от формален и неформален характер за размяна на надзорна информация.
При осъществяване на проверки на място, управление "Банков надзор" обменя
информация на неформална основа с други надзорни органи в България, или извършва
съвместни проверки с други надзорни институции.
Принципите за ефективен надзор по отношение на собствените средства,
платежоспособност и големите експозиции са напълно транспонирани в българското
законодателство чрез Закона за банките, Наредба №7 на БНБ за големите експозиции
на банките, Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на банките.
Разпоредбите на Пост BCCI Директивата, в частта за банките са въведени в Закона
за банките и Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българска
народна банка.
През 2001 г. се очаква да бъде приет Закон за банковата несъстоятелност, с който
ще се усъвършенства законодателството относно безпрепятственото "излизане" от
банковия бизнес.
Директива 86/635/ЕЕС за годишните отчети и за консолидираните отчети на банките и
други финансови институции и Директива 89/117/ЕЕС за задълженията на клоновете на
банките, учредени в страна-членка, чиито седалища се намират извън въпросната
страна, да публикуват годишните си счетоводни документи
Основата на българското законодателство в тази област е Законът за
счетоводството, Националният сметкоплан и Националните счетоводни стандарти.
Директивите са транспонирани в българското законодателство.
Директива 93/6/ЕЕС за капиталовата адекватност на инвестиционните дружества и на
кредитните институции (САD I) и Директива 98/31/ЕС, изменяща директивата за
капиталовата адекватност
CAD директивата, с която се установяват минималните капиталови изисквания за
банките и инвестиционните фирми за пазарните и други рискове в оборотните
/търговските/ портфейли, ще бъде прилагана последователно в допълнение на
капиталовите изисквания за кредитния риск, съобразно значимостта на отделните
рискове за сектора. До края на 2004 г. ще бъде изготвен текстът на наредба, с която
през 2005 г. ще бъдат въведени изискванията за оборотния портфейл, съответно
капиталовите изисквания за пазарните рискове, заедно с новата рамка на Базелския
капиталов стандарт. В същия срок ще бъде приета наредба за въвеждане на
изискванията към капиталовата адекватност на не-банковите инвестиционни
посредници в съответствие с разпоредбите на Директива 98/31/ЕС.
Директива 94/19/EC за програми за гарантиране на депозити
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Законодателството на Европейския съюз в областта на гарантирането на влоговете е
въведено чрез Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) и Наредба № 23 на
БНБ за условията и реда за плащане на суми по влогове до гарантирания размер
относно банка с отнета лицензния.
ЗГВБ и Наредба № 23 съответстват на Директива 94/19/EC с изключение на размера
на гаранцията. Към настоящия момент гарантираната сума по влоговете в България
достига максимално 6 900 лв. (около 3 500 ЕВРО).
До датата на присъединяване на Република България към ЕС гарантираната сума по
влоговете в страната ще достигне 20 000 ЕВРО, в съответствие с изискванията на
Директива 94/19/ЕС.
Капацитет за прилагане на acquis
Република България разполага с административна структура и човешки ресурси,
необходими за прилагането и изпълнението на acquis в тази област.
Надзорът на банковата система в България се осъществява въз основа на Закона за
банките. Българската народна банка и Управление "Банков надзор" към БНБ са
натоварени с регулирането и надзора на банките и клоновете на чуждестранни банки в
България. Управление "Банков надзор" към БНБ се състои от: дирекция "Надзорна
политика и методология", дирекция "Специален надзор", дирекция "Дистанционен
надзор и анализи", дирекция "Инспекции" и отдел "Надзорна администрация".
Структурата дава възможност за надзор на банковия сектор в съответствие с Базелските
основни принципи за ефективен банков надзор и правото на ЕС.
Институцията по прилагането на ЗГВБ е Фондът за гарантиране на влоговете в
банките (ФГВБ). От конституирането си през месец януари 1999 г. ФГВБ реално
изпълнява възложените му от закона функции.
3.

Застраховане

Република България е готова да приеме до датата на присъединяването на
страната към Европейския съюз правото на Общността в областта на свободното
предоставяне на услуги в застрахователния сектор.
Република България няма да изисква преходни периоди или изключения по
отношение на застрахователния сектор.
Застраховането в България се регламентира от следните нормативни актове:
Закон за застраховането, Закон за експортното застраховане, Правилник за дейността
на националния съвет по застраховане, проекта на Правилник за устройството и
дейността на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта, Наредба за начина
на определяне на собствените средства, границата на платежоспособност и начина за
изчисляването й от застрахователя, Наредба за реда и методиката на образуване на
застрахователните резерви, Правилник за устройството и дейността на Гаранционния
фонд, Наредба за условията и реда за разходване на средствата по Временния
обезпечителен фонд, Наредба за застрахователния брокер и застрахователния агент,
Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта.
Директиви за живото- и неживото- застраховане
Пруденциалните правила от първо поколение Директиви в областта на
животозастраховането и неживотозастраховането са възприети - Директива 73/239/ЕЕС
относно координирането на закони и регулации и административни изисквания по
отношение
на
установяването
и
развитието
на
застраховането
без
животозастраховането и Директива 79/267/ЕЕС – за животозастраховането. Чрез
измененията в Закона за застраховането /обн. ДВ бр. 88/1999/ са възприети
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изискванията, залегнали в Директива 76/580/ЕЕС относно координирането на закони,
регулации и административни изисквания по отношение на установяването на
застрахователния бизнес с изключение на животозастраховането.
Застрахователни посредници
Текстовете на Глава пета от Закона за застраховането транспонират в
националното законодателство изискванията на Директива 77/92/ЕЕС по отношение на
застрахователния брокер и застрахователния агент. Във връзка с приетите законови
текстове бе приета и влезе в сила Наредба за застрахователния брокер и
застрахователния агент.
Директива 91/674/ЕС за представянето на годишните счетоводни отчети на
застрахователните предприятия
Бе прието и влезе в сила изменение на НСС – 14, което въведе като национална
правна норма основните принципи на Директива 91/674/ЕЕС относно годишните
счетоводни отчети на застрахователните предприятия.
Директиви по автомобилно застраховане
Чрез текстовете на чл. 82 от Закона за застраховането се създава предпоставка за
въвеждане в националното право на изискванията на Директиви 84/5/ЕЕС и 90/618/ЕЕС
и Решения на Съвета на Европа 86/218/ЕЕС, 86/219/ЕЕС, 86/220/ЕЕС, 88/367/ЕЕС,
88/368/ЕЕС, 91/323/ЕЕС, 93/43/ЕЕС и 97/828/ЕЕС по отношение на международните
договори за застраховане на гражданската отговорност на собствениците, държателите
и водачите на моторни превозни средства. Тази предпоставка ще се реализира чрез
създаване на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи, признато
от Националния съвет по застраховане. То ще бъде представително пред
международните застрахователни организации за дейностите по международното
застраховане на гражданската отговорност, свързани с МПС. В неговия проектоустав са
транспонирани изискванията на по-горните Директиви и Решения.
Бе прието изменение в Наредбата за задължителното застраховане, което
транспонира в националното законодателство изискванията на Директива 84/5/EEC по
отношение на задължителната застраховка "Гражданска отговорност” на
собствениците, ползвателите и държателите на МПС.
Директива 95/26/ЕС /Post BCCI/ в областта на застраховането. Разпоредбата на
чл. 66, ал. 4 от Закона за застраховането въвежда правилата от Директива 95/26/ЕС по
отношение на задължението на дипломираните експерт-счетоводители /одитори/ да
уведомяват Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта при констатиране на
нарушения от съществено значение за по-нататъшната нормална дейност на
застрахователя, като изискването за конфиденциалност на данните е залегнало в
разпоредбата на чл. 23 от Закона за застраховането.
Закона за застраховането не съдържа конкретни разпоредби, възпроизвеждащи
изискванията на Директива 95/26/ЕС по отношение обмена на данни за
застрахователите, извършващи застрахователна дейност на територията на Република
България с другите застрахователно-надзорни институции от държавите-членки.
Причина за това е, че България все още не е държава-членка на Европейския съюз.
Данните за българския застрахователен пазар обаче се публикуват ежегодно, на
основание чл. 48 от Правилника за устройството и дейността на Дирекция за
застрахователен надзор, в Годишник на български и английски език, който е достъпен
за всички заинтересовани местни и чуждестранни лица.
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През периода до датата на присъединяване на Република България към
Европейския съюз, възприета в работната хипотеза, предстои окончателното въвеждане
на правилата от следните директиви на ЕС - 88/357/ЕЕС, 90/232/ЕЕС, 90/618/ЕЕС,
90/619/ЕЕС, 91/371/ЕЕС и 98/78/ЕЕС чрез промени в Закона за застраховането и
приемане на нови Закон за застрахователните дружества; Закон за задължителното
застраховане и Закон за застрахователните договори.
При въвеждането в националните правни норми на правилата, залегнали в
Директивите на ЕС в застрахователния сектор, ще се отчита динамиката, спецификата и
степента на развитие във времето на националния пазар на застрахователни услуги,
като процесът на хармонизация ще приключи до датата на присъединяване на България
към ЕС.
Капацитет за прилагане на acquis
Надзора в застрахователния сектор в България се осъществява от Националния
съвет по застраховане и Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта съгласно
основните законодателни актове в тази област, а именно, Закона за застраховането и
Закона за експортното застраховане. С приемането на ЗИД на Закона за мерките срещу
изпирането на пари считано от 01.01.2001г. и с промените в Закона за застраховането,
Дирекцията за застрахователен надзор и Главната дирекция за контрол върху хазарта се
преобразуват в Агенция за надзор върху застраховането и хазарта.
Националния съвет по застраховането (НСЗ) е колективен орган, чийто
правомощия са издаването и отнемането на издадените разрешения за извършване на
застрахователна дейност в България; разрешаване на сливане, отделяне и разделяне на
застрахователи.
Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта има надзорни и
регулаторни функции в застрахователния сектор.
Бъдещото разширяване на регулаторните и надзорни правомощия и функции на
Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта ще изисква увеличаване на
административния й капацитет, предвид отправените препоръки в Редовния доклад за
2000 г. от Европейската комисия относно функционирането на по-силен и независим
орган, осъществяващ надзор върху застраховането в страната.
4.

Ценни книжа

Република България е готова да прилага към датата на присъединяването на
страната към Европейския съюз правото на Общността отнасящо се до свободното
предоставяне на услуги в областта на ценните книжа.
В областта на ценните книжа, България ще иска тригодишен преходен период до 31.12.2009 г., считано от предвидената дата за присъединяване, за въвеждане
изискванията към минималния размер за компенсиране на инвеститорите съгласно
Директива 97/9/ЕС относно схемите за компенсиране на инвеститорите. Необходимите
етапи за привеждането на националното законодателство в съответствие с
достиженията на правото на ЕС в тази област са посочени в Приложение 1.
Българското законодателство в областта на ценните книжа включва Закона за
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в сила от 31.01.2000 г., Наредбата за
изискванията към дейността на инвестиционните посредници (05.05.2000 г.), Наредбата
за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници
(13.06.2000 г.), Наредбата за разрешенията за извършване на дейност като фондова
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борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник,
инвестиционно дружество и управляващо дружество (13.06.2000 г.), Наредбата за
проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация
от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (11.07.2000 г.),
Наредбата за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество,
Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и Наредбата
за изискванията към дейността на управляващите дружества, (01.12.2000 г.),
Правилника на Българска фондова борса (БФБ), Наредба № 19 от 12.08.96 за
Централния Депозитар за ценни книжа. Намират приложение и редица разпоредби на
Търговския закон.
Законодателството на Република България в областта на ценните книжа въвежда
основните цели, принципи и норми на следните правни актове на ЕС:
Директива 79/279/ЕЕС относно условията за допускане на ценни книжа до официална
търговия на фондова борса, Директива 80/390/ЕЕС относно изискванията за изготвяне,
проверка и разпространяване на данните, които трябва да се публикуват за допускане
на ценни книжа до официална търговия на фондова борса, и Директива 89/298/ЕЕС
относно изискванията за изготвяне, проверка и разпространяване на проспект при
публично предлагане на прехвърляеми ценни книжа.
Тези директиви са въведени със ЗППЦК, Наредбата за проспектите и
Правилника на БФБ.
Когато е предвидено в международен договор, по който е страна Република
България, Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) може да признае проспекта
за ценни книжа, публикуван съгласно закона по мястото на неговото потвърждаване.
При публично предлагане на акции на чуждестранно инвестиционно дружество,
Наредбата за проспектите предвижда възможност за обмен на информация с органа,
контролиращ пазара на ценни книжа в държавата, където е регистрирано
чуждестранното инвестиционно дружество.
Директива 82/121/ЕЕС за информацията, която трябва редовно да се публикува от
дружествата, чиито ценни книжа са допуснати до официална търговия на фондова
борса, и Директива 88/627/ЕЕС относно разкриване на дялово участие в дружество,
чиито ценни книжа са приети за търговия на фондовата борса
Изискванията на директивите са въведени със ЗППЦК, Наредбата за
проспектите и Наредбата за разкриване на дялово участие.
Като се има предвид, че разкриването на информация от страна на дружествата,
чиито ценни книжа са предмет на публично предлагане, е сред основополагащите
принципи за прозрачност и надеждност на капиталовия пазар, поставеното с
посочените директиви изискване за сътрудничество и обмен на информация между
компетентните органи на държавите членки е сред основните мерки, предмет на
посочената регулация.
Директива 89/592/ЕЕС, координираща разпоредбите относно търговията на основата на
вътрешна информация е въведена в ЗППЦК.
Директива 93/22/ЕЕС относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа
Въведена е в българското законодателство със ЗППЦК, Наредбата за
изискванията към дейността на инвестиционните посредници и Наредбата за
капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.
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ДКЦК може да издаде разрешение на чуждестранно юридическо лице да
извършва дейност като инвестиционен посредник в България чрез клон.
Когато е предвидено в международен договор, по който е страна Република
България, ДКЦК може да признае разрешението за извършване на дейност като
инвестиционен посредник, издадено на чуждестранно юридическо лице.
Post BCCI Directive по отношение на инвестиционните посредници е въведена в
значителна степен в ЗППЦК и Наредбата за разрешенията за извършване на дейност по
ЗППЦК. Предстои по-нататъшно въвеждане на регулация относно изискванията към
дейността на одиторите, когато проверяват счетоводните отчети на инвестиционните
посредници.
Директива 85/611/ЕЕС относно дружествата за колективно инвестиране в
прехвърляеми ценни книжа (ДКИПЦК)
Въведена е със ЗППЦК, както и с Наредбата за проспектите, Наредбата за
изискванията към дейността на инвестиционните дружества и Наредбата за
изискванията към дейността на управляващите дружества.
Пълна хармонизация ще бъде постигната към датата на присъединяване с
въвеждането на регулация относно изискванията към дейността на одиторите, когато
проверяват счетоводните отчети на инвестиционните дружества.
Предстои разработването на нормативна уредба за въвеждане във вътрешното
законодателство на Директива 97/9/ЕС относно схемите за компенсиране на
инвеститорите. Процесът ще се извърши на етапи, като постигането на изискването за
минимален размер от 20 000 ЕВРО за компенсиране на всеки инвеститор в
предвидените случаи се поставя в зависимост от икономическите условия в страната и
в частност, от развитието на капиталовия пазар, нарастването на размера на
управляваните средства и увеличаването на броя на доставчиците на финансови услуги.
Капацитет за прилагане на acquis
Основната нормативна рамка и институционална среда в областта на ценните
книжа са налице – фондова борса, централен депозитар, лицензирани инвестиционни
посредници и инвестиционни дружества, и държавен контролен орган.
ДКЦК е държавният регулатор в областта на ценните книжа. ДКЦК регулира и
осъществява контрол върху публичното предлагане и търговията с ценни книжа,
създаването и функционирането на регулираните пазари на ценни книжа, дейността на
Централния депозитар, лицензирането и дейността на инвестиционните посредници,
инвестиционните дружества и управляващите дружества. ДКЦК има правомощия да
издава и отнема лицензи, както и да налага дисциплинарни мерки и глоби на
участниците на пазара на ценни книжа.
ЗППЦК дава възможност към ДКЦК да се създават регионални
представителства. Такива все още няма, но в случай, че бъдат създадени, те следва да
си взаимодействат с местните органи и с неправителствените организации, които имат
отношение към пазара на ценни книжа.
Централният депозитар е създаден съгласно разпоредбите на ЗППЦК. Той
осигурява регистрацията и разпореждането с безналични ценни книжа, и осъществява
сетълмент във връзка със сделките с такива ценни книжа.
“Българска фондова борса – София” АД организира търговията с ценни книжа.
5.

Директива 95/46/EC относно защитата на личните данни и тяхното движение
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На 02.06.1998 г. Р. България е подписала Конвенция № 108 на Съвета на Европа
за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни. За влизането в сила
на Конвенцията е необходимо създаването на специален държавен орган за прилагане
на нормите относно защитата на личните данни. По тази причина Законът за защита на
личните данни трябва да се приеме от Народното събрание преди ратифицирането на
Конвенцията. Изискване на отделен нормативен акт за защита на личните данни се
съдържа и в Директива 95/46/ЕС. Проектозаконът за защита на личните данни е изцяло
съобразен с разпоредбите на Конвенцията и Директивата. Той се отнася не само за
автоматизираната обработка на данните, но и за всякакви други видове обработка.
Проектозаконът е приет от МС на заседание от 07.12.2000 г. и е изпратен в НС за
приемане.
Законът за защита на личните данни ще бъде приет до края на 2001 г., с което ще
бъде постигната пълна хармонизация на законодателството ни в областта на защитата
на личните данни и тяхното движение.
6.

Директива 86/653/EC за самонаетите търговски агенти

Еквивалент на правната фигура на търговския агент в българското право е
търговският представител по смисъла на Търговския закон. Текстовете в Търговския
закон са хармонизирани с правото на ЕС и по-конкретно с разпоредбите на Директива
86/653/ЕС.
7.

Информационно общество

Директива 98/48/ЕС за предоставянето на информация в областта на
техническите стандарти и разпоредби относно услугите в сферата на Информационното
общество ще бъде транспонирана в правната система на Република България съгласно
чл. 3.1.5 от Стратегията за развитие на информационното общество на Република
България, приета с Решение №676/29.10.1999 г. на Министерски съвет. С последните
промени в управленската структура към Министерството на транспорта и съобщенията
е създадена Дирекция “Информационно общество и информационни технологии”,
което има координационни функции.
Директива 98/84/ЕС ще бъде въведена изцяло в българското право към датата на
присъединяване на Република България към ЕС.
За въвеждането на Директива 99/93/ЕС относно електронния подпис, е изготвен
Проект за Закон за електронния документ и електронния подпис. Проектът за Закон за
електронния подпис в момента се обсъжда в Народното събрание и предстои да бъде
приет през 2001 г.
Пълното транспониране на acquis в областта на информационното общество ще
бъде осъществено към датата на присъединяване към ЕС съгласно Стратегията за
развитие на информационното общество на Република България.
8.

Директива 97/67/ЕС за пощенските услуги

Предоставянето на пощенски услуги е регламентирано в Закона за пощенските
услуги /ЗПУ/, в сила от 01.08.2000г. в съответствие с принципите и механизмите на
Директива 97/67/ЕС. Универсалните услуги се предоставят на базата на индивидуални
лицензии, а неуниверсалните – на базата на регистрация. Лицензиите и
регистрационните сертификати се издават от Министъра на транспорта и съобщенията.
Основният пощенски оператор ”Български пощи” – ЕАД има задължението да
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предоставя универсалната пощенска услуга. Регулаторен орган е Министерството на
транспорта и съобщенията, което за сега осъществява и правата на държавата като
собственик на капитала на основния пощенски оператор “Български пощи” –ЕАД.
Частичният монопол върху резервирания сектор от универсалната услуга ще отпадне
след 31.12.2002 г.
***
Българското правителство предлага преговорите по Глава 3 “Свободно
предоставяне на услуги” да бъдат временно затворени на базата на съществуващото
законодателство на ЕС.
При необходимост, възникнала поради приемането на ново европейско
законодателство, България е готова да открие допълнителни преговори преди края на
Междуправителствената конференция.
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Приложение 1

По отношение пълното имплементиране на Директива 97/9/ЕС относно схемите
за компенсиране на инвеститорите Република България иска преходен период до
31.12.2009 г. предвид работната хипотеза за приемане на страната в ЕС към 01.01.2007
г.
Процесът по въвеждане в националното законодателство на Директива 97/9/ ЕС
ще се извърши на етапи, като постигането на изискването за минимален размер от 20
000 евро за компенсиране на всеки инвеститор в предвидените случаи се поставя в
зависимост от икономическите условия в страната и в частност, от развитието на
капиталовия пазар, нарастването на размера на управляваните средства и
увеличаването на броя на доставчиците на финансови услуги.
Необходими са следните етапи:
I. до датата на присъединяване 01.01.2007 г. – 1) приемане на нормативен акт на
националното законодателство и гарантиран размер от 6 хил. евро за компенсиране на
всеки инвеститор по смисъла на директивата – до 01.01.2005 г.; 2) гарантиран размер от
12 хил. евро за компенсиране на всеки инвеститор – до 01.01.2007 г.
II. през преходния период – 1) гарантиран размер от 15 хил. евро за
компенсиране на всеки инвеститор – до 01.01.2008 г.; 2) гарантиран размер от 20 хил.
евро за компенсиране на всеки инвеститор – от 01.01.2010 г.

11

