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  - БЪЛГАРИЯ-  
 

 

ДОКУМЕНТ, ПРЕДСТАВЕН ОТ БЪЛГАРИЯ 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

КЪМ ПОЗИЦИЯТА ЗА ПРЕГОВОРИ 

ПО ГЛАВА 11 “ИКОНОМИЧЕСКИ И ВАЛУТЕН СЪЮЗ” 

 
 
В допълнение към Позицията за преговори по глава 11 “Икономически и валутен съюз” 
(CONF-BG 43/00) България предоставя допълнителна информация за приемането и 
прилагането на acquis.  
 

 

ПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ACQUIS  
Република България приема европейското законодателство в областта “Икономически 
и валутен съюз” (ИВС) в сила към 31.12.2000 г.и не представя искане за преходен 
период по тази глава.  
 
1. Координация на икономическата политика и многостранно наблюдение и 

контрол 
Съвместно наблюдение и оценка на икономическото развитие на България продължава 
да се осъществява в рамките на редовните срещи на Подкомитет 4 “Икономически и 
парични  въпроси, свободно движение на капитали и статистика” съгласно 
Европейското споразумение. Редовните годишни доклади на Европейската комисия за 
напредъка на България в процеса на присъединяване и Националният план за 
икономическо развитие за периода 2002 – 2007 г., (който периодично се актуализира), 
също съдържат оценки за икономическото развитие на страната. България участва и в 
процедурата на Европейската комисия за фискално наблюдение. , През май 2001 г. 
България  представи пред Европейската комисия своята първа Предприсъединителна 
икономическа програма. Тя обхваща период от пет години (до 2004 г. включително) и 
ежегодно ще бъде актуализирана, като периодът ще се измества с по една година 
напред. 

Промените във вътрешната и външната среда след май 2001 наложиха осъвременяване 
на Предприсъединителната икономическа програма. Новото българско правителство, 
формирано от управляващото мнозинство след парламентарните избори на 17 юни 2001 
г., препотвърди като своя приоритетна цел приемането на страната в ИВС. 
Правителството ще изпълнява стриктно поетите по-рано ангажименти за подобряване 
на икономическата политика и осигуряване на пълно съответствие на националното 
законодателство с acquis. Промените в икономическата политика, залегнали в новата 
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управленска програма на правителството и в Закона за държавния бюджет за 2002 г. са 
насочени  именно към ускоряване на процеса на присъединяване.  

2. Фискална политика, избягване на извънреден бюджетен дефицит и неговото 
монетизиране 

Реформите в публичния сектор са насочени към оптимизиране на неговия относителен 
дял в БВП и поддържане на устойчив баланс по  консолидирания държавен бюджет. 
Средносрочна цел на правителството е постигането на балансиран бюджет. Годишният 
Закон за държавния бюджет, на основата на тригодишна икономическа програма , 
формулира целите на фискалната политика за предстоящата фискална година, както и 
основните инструменти за тяхното постигане. Важни стъпки бяха предприети в посока 
укрепване  на системата за наблюдение и контрол върху изпълнението на фискалната 
програма . До края на 2003 г. трябва да  бъде завършено изграждането и внедряването 
на Трезорната система, обхващаща всички бюджетни и извънбюджетни сметки и 
фондове. Реформата във фискалния сектор напълно съответства на практиките и опита 
в ЕС.  

В рамките на процедурата по фискално наблюдение, на 30 март 2001 г. България 
подготви и изпрати фискални нотификационни таблици по отношение на бюджетния 
дефицит и държавния дълг. През последните няколко години отношението на 
държавния дълг към брутния вътрешен продукт беше намалено, като настоящото му 
ниво е под 73%. В рамките на следващите три години България си поставя за цел да 
намали съотношението държавен дълг/БВП до 60% и да го поддържа под тази граница. 
Законът за управление на държавния дълг предстои да  бъде приет от Народното 
събрание през 2002 г. От страна на Министерство на финансите вече е подготвен 
проект на този закон. Приемането на новия Закон бе умишлено забавено  поради 
стремежа на Правителството да се постигнат по-добра съгласуваност и качество на 
закона.  

 

3. Статут на националната централна банка и парична политика 
 

Измененията и допълненията на Валутния закон от 2000 г., които се очаква да бъдат 
приети от Народното събрание до края на 2002 г., ще осигурят пълно съответствие на 
българското законодателство в областта на валутния режим с acquis. 

 
 
 

*  * 
* 

Българското правителство предлага преговорите по тази глава да бъдат временно 
затворени на базата на съществуващото acquis. 

България приема възможността за повторно откриване на преговорите по тази глава 
преди края на Междуправителствената конференция, ако нови елементи на acquis  
налагат това. 


