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МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ  Брюксел, 5 ноември 
2001г. 
ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА  
БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  CONF-BG 67/01 
 
 

ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЕН ОТ БЪЛГАРИЯ  
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ  
ПРЕГОВОРНАТА ПОЗИЦИЯ  

ПО ГЛАВА 3 “СВОБОДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ”  
ДОКУМЕНТИ (CONF-BG 23/01, CONF-BG 41/01 И CONF-BG 53/01) 

 

България желае да се позове на Преговорната си позиция по Глава 3 “Свободно 
предоставяне на услуги” (CONF-BG 23/01, CONF-BG 41/01 и CONF-BG 53/01) и на 
Общата позиция на Европейския Съюз (CONF-BG 15/01) и да предостави допълнителна 
информация относно правото на установяване и свободно предоставяне на услуги.   

Република България ще приеме необходимите изменения в Закона за чужденците в 
Република България с оглед премахване изискването за осъществяващите търговска 
дейност граждани на страни от ЕС да разкрият десет работни места за български 
граждани, за да получат разрешение за продължително пребиваване. Тези изменения 
ще се приемат до края на 2001 г. 

България също така би искала да разясни, че съгласно Член 5, ал. 4 от Конституцията 
на Република България, международните договори, които са ратифицирани, 
обнародвани в “Държавен вестник” и влезли в сила, имат предимство пред вътрешното 
законодателство, както е потвърдено и от Решение № 7 на Конституционния Съд от 
02.07.1992 г. С оглед на това, Европейското споразумение за асоцииране, което е 
ратифицирано, обнародва в “Държавен вестник” и влязло в сила, има предимство пред 
вътрешното законодателство.  

Компетентните власти изрично са инструктирани да действат при всякакви 
обстоятелства в съответствие с разпоредбите на Европейското споразумение за 
асоцииране и следователно, в периода преди приемането на предвидените 
законодателни изменения, да не прилагат спрямо гражданите на страни от ЕС 
изискването да разкрият десет работни места за български граждани, за да получат 
разрешение за продължително пребиваване в България.  

 
*            * 

* 
 
Българското правителство предлага преговорите по тази глава 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.  


