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ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

ПОЗИЦИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ  
ГЛАВА 1  

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ 

ОБЩА ПОЗИЦИЯ 
Република България приема и ще прилага достиженията на правото на 
Европейския съюз в областта на свободното движение на стоки. 
Работната хипотеза на българското правителство е, че България ще стане 
пълноправен член на Европейския съюз към 01.01.2007 г. 
България не предвижда преходни периоди и изключения в тази област. 
Позицията обхваща законодателството, прието от ЕС до края на 1999 г. в 
областта на свободното движение на стоки. 

ПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС 
Законодателството на Република България в областта на свободното движение 
на стоки до голяма степен съответства на европейското законодателство. 
Република България е приела рамковото законодателство в отделните сектори на 
тази област и постепенно, в съответствие с Националната програма за приемане 
на достиженията на правото на ЕС ще постигне пълна хармонизация на 
законодателството до края 2005 г. Преобладаващата част от необходимите 
структури по прилагане на законодателството съществуват и се укрепват, в 
процес на изграждане са и нови. 
България е осъществила напредък в тази област особено със Закона за 
национална стандартизация (ДВ бр.55/18.06.1999 г.), приет на 04.06.1999 г., в 
сила от 19.09.1999 г. Специално внимание се отделя на мерките за разделяне на 
техническото регламентиране, стандартизацията и сертификацията. 
С приетия на 17.09.1999 г. Закон за техническите изисквания към продуктите (ДВ 
бр.86/01.10.1999 г.) бе създадена нормативната база за приемане на принципите 
на Новия и на Глобалния подход. Правителството прие програма за 



хармонизиране на българското законодателство с директивите от Новия подход, 
както и постепенно изграждане на органите по прилагането. 
Въвеждането на техническите изисквания към продуктите и принципите на Новия 
и Глобалния подход се извършва в близко сътрудничество с икономическите 
оператори, организациите на работодателите и други професионални 
организации в страната. Всяка стъпка се оценява и от гледна точка на 
възможността на икономическите оператори да посрещнат изискванията на 
законодателството. На основание на постигнатото и очаквания икономически 
растеж през годините до пълноправно членство можем да твърдим, че 
способността на икономическите оператори в по-кратки срокове да посрещнат 
изискванията ще настава, което ще спомогне да се осъществи по-плавна 
хармонизацията. 
Република България, оценявайки значението на мерките, които трябва да се 
предприемат за осигуряване на съответствие с изискванията на чл.28-30 на 
Договора за Европейския съюз, създаде работна група за преглед на българското 
законодателство, в това число и за съответствието му. Докладът на работната 
група не установи отклонения от принципите на Договора. 
Република България ще бъде способна да прилага правото на Европейския съюз 
в тази област напълно към датата на присъединяването. 

Моторни превозни средства 
Прието е рамковото законодателство в областта на моторните превозни средства. 
Законът за движение по пътищата (приет на 18.02.1999 г., в сила от 01.09.1999 г., 
ДВ бр. 20/05.03.1999 г.) и по-специално чл.138, ал.3, постановява, че Министърът 
на транспорта и съобщенията определя условията и реда за типово одобряване 
на пътни превозни средства. 
Законът за автомобилните превози, приет на 02.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г. 
(ДВ бр.82/17.09.1999 г.) създава административните структури (Автомобилна 
администрация), необходими за прилагане на системата за типово одобрение. 
Съобразно изискванията на чл.2 от този закон е приет Устройствен правилник на 
Главна дирекция “Автомобилна администрация” (ДВ бр.113/28.12.1999 г.) към 
Министерство на транспорта и съобщенията.  
На 20.10.1999 г. Народното събрание прие Закон за ратифициране на Женевската 
спогодба за приемането на еднакви технически предписания за колесните 
превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или 
използвани на колесни превозни средства, и на условията за взаимно признаване 
на одобрения, издавани на основата на тези предписания (ревизирана спогодба 
от 1958). От 21.01.2000 г. Република България е страна по Спогодбата, като с 
присъединяването си декларира, че приема 21 правила: 6, 13, 13-H, 24, 27, 28, 30, 
39, 43, 48, 49, 51, 54, 55, 58, 73, 83, 84, 89, 93 и 105. 
С приемане на подзаконови актове към Закона за движение по пътищата 
европейското законодателство, отнасящо се до моторните превозни средства ще 
бъде въведено до края на 2005 г. 



Храни 
На 30.09.1999 г. беше приет Закона за храните (ДВ бр.90/15.10.1999 г.). Законът е 
рамков и предвижда издаването на редица подзаконови нормативни актове, с 
които ще се регулират изискванията към храните във всички етапи на 
хранителната верига, с цел предоставяне на потребителите на безопасни храни и 
защита правото им на информация. 
В закона са включени основни принципи и разпоредби от Директиви 79/112/ЕЕС, 
89/107/ЕЕС, 88/388/ЕЕС, 89/109/ЕЕС, 89/397/ЕЕС, 93/43/ЕЕС и Регламент 315/93. 
С наредбите, които ще бъдат разработени на основание на Закона за храните ще 
се въведат в националното законодателство, хоризонталните и вертикални 
директиви на ЕС. 
Контролът върху храните се извършва от органите на Държавния санитарен 
контрол по Закона за народното здраве, органите на Държавния ветеринарно-
санитарен контрол по Закона за ветеринарно-медицинската дейност и от 
инспектори от Националната служба по растителна защита, карантина и 
агрохимия по Закона за защита на растенията. 
Лабораторните анализи върху храните за целите на държавния контрол се 
провеждат в лаборатории към ХЕИ, ДВСК, НСРЗКА и национални институти.  
В страната съществуват и други лаборатории, извън системата на тези за 
държавен контрол на храните, които са акредитирани от БСА за контрол върху 
храни. 

Хоризонтално законодателство 

Етикетиране 
С Постановление № 136 от 19.07.2000 г. Министерският съвет прие Наредба за 
изискванията за етикетирането и представянето на храните (ДВ 
бр.62/28.07.2000 г.). С тази наредба в националното законодателство се въвеждат 
Директиви 79/112/ЕЕС, 94/54/ЕЕС, 99/10ЕЕС и 89/396/ЕЕС и Регламент 1139/98 с 
техните изменения и допълнения. Наредбата ще влезе в сила на 29.07.2001 г. 
Наредба за изискванията за представяне на хранителна информация при 
етикетирането на храните, въвеждаща Директива 90/496/ЕЕС ще бъде приета до 
края на 2000 г. 

Добавки за храни 
Действащото законодателство, отнасящо се до добавки за храни (Наредба 
№ 45/01.12.1995 г. на Министерство на здравеопазването за хигиенните норми и 
изисквания за добавките в хранителните продукти) ще бъде изменено и 
допълнено, за да се осигури пълно съответствие с европейското законодателство 
в тази област. Наредба за добавките за храни, въвеждаща Директиви 89/107/ЕЕС, 
94/35/ЕС, 94/36/ЕС, 95/2/ЕС и техните изменения ще бъде приета до края на 
2000 г.  



Наредба за нормите и изискванията при използването на ароматични продукти за 
производството на храни, въвеждаща Директива 88/388/ЕЕС ще бъде приета до 
края на 2001 г.  
Нормативните актове, чрез които в националното законодателство ще се въведат 
директивите, определящи критерии за чистота (78/663/ЕЕС, 95/31/ЕС, 95/45/ЕС и 
96/77/ЕС) и методите за анализ (81/712/ЕЕС) както и Директива 67/427/ЕЕС ще 
бъдат приети до края на 2001 г. 

Разтворители за производство на храни 
Наредба за нормите и изискванията при използването на разтворители за 
производството на храни, въвеждаща Директива 88/344/ЕЕС ще бъде приета до 
края на 2001 г. 

Замърсители 
Приета е Наредба № 11/11.07.2000 г. на Министъра на здравеопазването за 
норми за максимално допустими количества на микотоксини в храните (ДВ 
бр.58/18.07.2000 г.). С наредбата в националното законодателство се въвеждат 
Регламенти 315/93 и 194/97 и Директива 98/53/ЕС. Наредбата влиза в сила на 
19.07.2002 г. 
Наредба за норми за максимално допустими количества тежки метали като 
замърсители в храни, въвеждаща съответните разпоредби на Регламент 315/93 и 
Решение на Комисията 93/351/ЕЕС ще бъде приета до края на 2000 г. 

Материали и предмети в контакт с храни 
Наредба за изискванията към материалите и предметите от пластмаси, 
предназначени за контакт с храни, въвеждаща Директиви 89/109/ЕЕС, 78/142/ЕЕС, 
80/766/ЕЕС, 81/432/ЕЕС, 82/711/ЕЕС, 85/572/ЕЕС, 90/128/ЕЕС, 80/590/ЕЕС и 
техните изменения ще бъде приета до края на 2000 г. 
Наредба за изискванията към материалите и предметите, различни от пластмаси, 
предназначени за контакт с храни, въвеждаща Директиви 84/500/ЕЕС, 93/10/ЕЕС, 
93/11/ЕЕС и 80/590/ЕЕС ще бъде приета през 2001 г. 

Храни за специални хранителни цели 
Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на 
адаптираните и частично адаптираните млека за кърмачета, на базата на 
Директиви 89/398/ЕЕС и 91/321/ЕЕС ще бъде приета през 2001 г. 
Нормативни актове за хармонизиране на националното законодателство с 
разпоредбите на Директиви 89/398/ЕЕС, 96/5/ЕС, 96/8/ЕС и 99/21/ЕС ще бъдат 
разработени през 2002 г. 



Хигиена и контрол 
Основните постановки на Директиви 89/397/ЕЕС и 93/99/ЕЕС за официалния 
контрол на храните са въведени в националното законодателство в Глава шеста 
“Държавен контрол върху храните” на Закона за храните.  
Действащото законодателство по отношение взимане на проби от хранителни 
продукти (Наредба № 2/21.07.1997 г. на Министерство на здравеопазването за 
вземане на проби от хранителни продукти) ще бъде изменено и допълнено, с 
оглед постигане на пълно съответствие с Директива 85/591/ЕЕС до средата на 
2001 г.  
Директива 93/43/ЕЕС до голяма степен е въведена в националното 
законодателство чрез Закона за храните, Наредба № 19/18.09.1996 г. на 
Министерство на здравеопазването за хигиенните изисквания към предприятията 
от хранително-вкусовата промишленост и Наредба № 27/09.12.1996 г. на 
Министерство на здравеопазването за хигиенните изисквания към заведенията за 
обществено хранене. До средата на 2001 г. ще се изменят и допълнят посочените 
наредби, с оглед постигане на пълно съответствие с Директива 93/43/ЕЕС. 
Разработена е и Наредба за хигиенните изисквания към обектите за търговия с 
храни, която също въвежда разпоредби на Директива 93/43/ЕЕС и ще бъде приета 
до края на 2000 г. 

Дълбоко-замразени храни, нови прани и нови хранителни съставки 
Директиви 89/108/ЕЕС, 92/1/ЕЕС и 92/2/ЕЕС за дълбоко-замразени храни и 
Регламент 258/97 за новите храни и новите хранителни съставки ще бъдат 
въведени в българското законодателство през 2002 г.  

Храни и хранителни съставки, третирани с йонизиращи лъчения 
Директиви 99/2/ЕС и 99/3/ЕС, отнасящи се за храни и хранителни съставки, 
третирани с йонизиращи лъчения ще бъдат въведени в българското 
законодателство до края на 2001 г. 

Вертикално законодателство 
Вертикалните директиви 76/621/ЕЕС, 73/241/ЕЕС, 73/437/ЕЕС, 74/409/ЕЕС, 
93/77/ЕЕС, 93/45/ЕЕС, 79/693/ЕЕС, 76/118/ЕЕС, 83/417/ЕЕС, и 99/4/ЕЕС, 
определящи изисквания към отделни типове храни ще бъдат въведени в 
българското законодателство, на основание чл.4 от Закона за храните в периода 
2002 г. - 2003 г.  
Предвижда се въвеждане на Директива 80/777/ЕЕС за минералните води до края 
на 2001 г. 
Въвеждането на Директивите 80/891/ЕЕС, 79/796/ЕЕС, 79/1067/ЕЕС, 87/524/ЕЕС, 
85/503/ЕЕС, 86/424/ЕЕС и 79/1066/ЕЕС, отнасящи се до методи за анализ на 
определени храни се предвижда да бъде извършено на по-късен етап, поради 
възможността от тяхното осъвременяване и доколкото прилаганите в някои 
случаи методи са по-съвременни. 



Химикали 

Опасни химични вещества и препарати 
Действащото в момента българско законодателство по отношение на химичните 
вещества и препарати съответства само частично на acquis в областта. 
Приетият на 20.01.2000 г. (ДВ бр.10/04.02.2000 г) Закон за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества, препарати и продукти (ЗЗВВХВПП) въвежда 
основни разпоредби от европейското законодателство в тази област и дава 
рамката за възприемане на acquis communautaire по отношение на опасните 
вещества и препарати. Законът ще влезе в сила на 05.02.2002 г. заедно с пакет 
наредби, транспониращи европейското законодателство за химикалите в раздели 
“Свободно движение на стоки” и “Околна среда”. Изискванията на Директиви 
67/548/ЕЕС, 99/45/ЕЕС и 91/155/ЕЕС ще бъдат въведени с Наредба за реда и 
начина за класифициране, опаковане и етикетиране на опасните вещества и 
препарати, а Директива 76/769/ЕЕС – чрез Наредба за забрана и ограничения при 
търговията и използването на някои опасни химични вещества и препарати.  
Контролни органи съгласно ЗЗВВХВПП са Регионалните инспекции по околната 
среда и водите към Министерството на околната среда и водите, Регионалните 
хигиенно-епидемиологични инспекции към Министерството на здравеопазването и 
Държавната инспекция по труда към Министерството на труда и социалната 
политика. 

Детергенти 
Наредба № 35/01.09.1995 г. на Министерство на здравеопазването за хигиенните 
изисквания към битовите химични препарати (ДВ бр. 83/15.09.1995 г.) съответства 
частично на някои от изискванията на Директива 73/404/ЕЕС. Наредбата е 
издадена на основание на Закона за народното здраве и Правилника за неговото 
прилагане. Предвидено е до края на 2000 г. да бъде подготвена законовата база 
за въвеждане на Директиви 73/404/ЕЕС, 73/405/ЕЕС и 82/242/ЕЕС. До края на 
2001 г. ще бъде приета Наредба за детергентите и ще бъде определен 
контролният орган по прилагане на законодателството. 

Торове 
До края на 2000 г. ще бъде приет Закон за изменение и допълнение на Закона за 
защита на растенията, който ще включи раздел за торовете. До края на 2001 г. ще 
се приеме и подзаконов акт, въвеждащ Директиви 76/116/ЕЕС, 77/535/ЕЕС, 
80/876/ЕЕС и 87/94/ЕЕС. Контролът ще се осъществява от Националната служба 
за растителна защита. 

Прекурсори 
Законът за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ДВ 
бр. 30/02.04.1999 г.) беше приет на 19.03.1999 г. в изпълнение на задълженията 
на Република България по Конвенцията на ООН срещу незаконния трафик на 
упойващи и психотропни вещества от 1988 г. 



На основание на ЗКНВП, с Постановление № 104/06.06.2000 г. на Министерския 
съвет е приета Наредба за контрол на прекурсорите (ДВ бр. 48/13.06.2000 г., в 
сила от 17.06.2000 г.), която въвежда изискванията на Директива 92/109/ЕЕС, 
Директива 93/46/ЕЕС и Регламент 1485/96.  
В нея са уредени организацията и дейността на Междуведомствената комисия за 
контрол на прекурсорите, условията и редът за извършване на всички дейности, 
свързани с прекурсори, условията и редът за издаване на разрешения за внос, 
износ, реекспорт и транзит, както и документирането и отчетността при работа с 
тези вещества и редът за изземване, съхраняване, разпореждане и унищожаване 
на прекурсори.  
Българското законодателство въвежда някои по-строги изисквания в сравнение с 
предвиденото от европейското законодателство както следва: 
- С наредбата се предвижда лицензиране на лицата, извършващи дейности с 
прекурсори и от трите категории, докато в директива 92/109/ЕЕС се предвижда 
лицензиране за първа категория и регистрация на мощностите за производство и 
съхранение за втора категория; 
- В наредбата не е предвидено изключение от изискванията за документиране 
при сделки с прекурсори от втора категория, както това е предвидено в чл.2, т.2 от 
Директива 92/109/ЕЕС. Такова изключение се прави в случаите, когато 
количествата на прекурсорите, предмет на тези сделки, не надвишават 
количества посочени в приложение II на Директива 93/46/ЕЕС;  
- В наредбата е предвидено прилагане на декларация за специфична употреба 
на прекурсори от I и II категория само за индивидуални сделки. Не е заложено 
прилагане на обща декларация, веднъж годишно, за редовни потребители на 
прекурсори от втора категория, предвидено в чл.2 на Регламент 1485/96.  
Съгласно Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, списъка 
на контролираните вещества включва всички вещества от Приложение I на 
Директива 93/46/ЕЕС както и три допълнителни вещества, за които българските 
правоприлагащи органи са установили, че на територията на България тези 
вещества са използвани за незаконно производство на амфетамини. Това са 
веществата “Фенилпропаноламин”(РРА) с митнически тарифен код (МТК) 
2939 49 00 0 и “Формамид” с МТК 2924 10 00 0, класифицирани в първа категория 
и веществото “Хлорацетон” с МТК 2914 70 90 0, класифицирано във втора 
категория. 
До 2005 г. несъответствията по прилагането на законодателството ще бъдат 
отстранени. 

Експлозиви за гражданска употреба 
В съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите, въвеждащ 
принципите на Новия подход ще бъде приета Наредба за експлозивите за 
гражданска употреба. Срокът за разработване на проект на Наредбата, 
въвеждаща Директива 93/15/ЕЕС е 31.01.2001 г. Наредбата ще влезе в сила на 
01.01.2003 г. 



Добра лабораторна практика 
В съответствие с §11 (2) от допълнителните разпоредби на Закона за лекарствата 
и аптеките в хуманната медицина принципите на Добрата лабораторна практика 
(GLP) са утвърдени от Министъра на здравеопазването и публикувани като 
Ръководство през 1997 г. 
До края на 2002 г. българското законодателство ще бъде актуализирано 
съобразно измененията на Директива 87/18/ЕЕС и ще бъдат въведени 
изискванията за инспекция и верификация на GLP в съответствие с Директива 
88/320/ЕЕС и нейните изменения. Предстои определянето на административна 
структура за прилагане на законодателството в областта на Добрата лабораторна 
практика като се обсъжда възможността тава да е Българска служба за 
акредитация. 

Фармацевтични продукти 

Фармацевтични продукти в хуманната медицина 
През 1995 г. беше приет Закон за лекарствените средства и аптеките в хуманната 
медицина (ДВ бр.36/1995 г., изм. и доп. ДВ бр.38/1998 г., 30/1999 г., 10/2000 г.). С 
последното изменение на Закона през 2000 г. беше променено и неговото 
заглавие - Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (ЗЛАХМ). На 
основание на Закона са приети 32 подзаконови акта, с което е постигната висока 
степен на съответствие с европейското законодателство в тази област като са 
въведени по-голямата част от разпоредбите на основните Директиви на ЕС. В 
българското законодателство са въведени преобладаващата част от 
разпоредбите, свързани с регистрацията, изпитването, производството, 
продажбата, рекламата и съхранението на лекарствата, с цел осигуряване на 
качествени, безопасни и ефикасни лекарства. С последните изменения на Закона 
дейностите по издаване на разрешения за употреба на лекарствен продукт, за 
производство, за търговия на едро и дребно и за клинични изпитвания се 
разделят между Министерство на здравеопазването (дирекция “Лекарствена 
политика”) и Изпълнителната агенция по лекарствата, създадена в резултат на 
преструктуриране на Националния институт по лечебните средства. 
Със заповед на министъра на здравеопазването Европейската фармакопея беше 
определена за действаща в страната фармакопея (със Заповед 
РД-09-350/29.06.1995 г. - второто й издание, а със Заповед РД-09-118/10.03.1997 г. 
- нейното трето издание). През периода 1994 — 1999 г. бяха издадени три свитъка 
от Българската фармакопея, голямата част от които представляват адаптиран 
превод на Европейската фармакопея. България има статут на наблюдател в 
Европейската фармакопея от 22.01.1992 г. Извършена е необходимата подготовка 
за присъединяване към Конвенция 50 на Съвета на Европа. Предстои подписване 
на Конвенция 50 за членство в Европейската фармакопея и разработване на 
Българска фармакопея. 



Разрешение за употреба на лекарствени продукти 
Изискванията на Директиви 65/65/ЕЕС и 75/319/ЕЕС, техните поправки и 
допълнения - Директива 89/342/ЕЕС за ваксини, токсини, серуми и алергени, 
Директива 89/381/ЕЕС за лекарствени продукти, получени от човешка кръв и 
плазма и Директива 92/73/ЕЕС за хомеопатични препарати са въведени до голяма 
степен в българското законодателство. 
След промените в ЗЛАХМ разрешенията за употреба се издават в 7 месечен срок, 
ако не се установят непълноти в документацията. Разрешението е валидно 5 
години, с възможност за подновяване за 5 години. 

Изпитване на лекарствените продукти 
Основните положения от Директива 75/318/ЕЕС са включени в глава трета на 
ЗЛАХМ и в Наредбата за изискванията към документацията за разрешаване за 
употреба на лекарствените продукти. В Наредбата като приложения подробно са 
описани изискванията към данните от проведените химикофармацевтични, 
фармако-токсикологични и клинични изпитвания, които трябва да бъдат 
представени при разрешаването за употреба. Те отговарят напълно на 
изискванията относно изпитването на лекарствените продукти, залегнали в 
Директива 75/318/ЕЕС.  
През юли 2000 г. беше одобрена и обнародвана Наредба №14/31.07.2000 на МЗ 
за условията и реда за провеждане на клинични изпитвания на лекарства върху 
хора (ДВ бр. 73/05.09.2000 г.). Новата наредба разширява обхвата на предишната 
и включва нова глава “Контрол на клиничните изпитвания”, в която са определени 
условията за извършването на инспекции от ИАЛ, както и поддържането на 
Регистър на клиничните изпитвания и публикуването на стандартни процедури за 
работа. Наредба 14 въвежда и Ръководство за Добра клинична практика. 

Цени и контрол на цените 
Някои от основните принципи на Директива 89/105/ЕЕС са въведени в 
българската законодателство. Според глава девета от ЗЛАХМ държавата 
регулира цените на лекарствата на националния пазар. С Постановление 
№ 130/13.07.2000 г. на Министерския съвет беше приета Наредба за пределните 
цени на разрешените за употреба лекарствени продукти при продажбата им на 
дребно (ДВ бр.59/21.07.2000 г.), която замени Наредбата за цените на 
лекарствените средства, приета с ПМС № 208/1995 г. Към МЗ е създадена 
Комисия по цените на лекарствата, а с Решение на Министерския съвет е 
създадена Комисия по прозрачност за одобряване, приемане и контролиране на 
списъците на лекарствените продукти, които могат да се изплащат изцяло или 
частично от държавния бюджет и от Националната здравно-осигурителна каса. 
Пределните цени се приемат от Комисията по цените на лекарствата и се 
одобряват от министъра на здравеопазването, след което се вписват в регистър и 
се обявяват в специален каталог, издаван от министерството на 
здравеопазването. 



Производство 
Изискванията на Директива 91/356/ЕЕС по отношение управление на качеството, 
персонала, помещенията и оборудването, документацията, производството, 
качествения контрол, възлагателното производство и анализ, и самоинспекциите, 
свързани с разрешаване производството на лекарства са въведени в българското 
законодателство в глава втора на ЗЛАХМ и в Ръководството за добра 
производствена практика, издание на НИЛС от 1999 г.  
С оглед издаването на сертификати в съответствие със Сертификационната 
схема на СЗО, ИАЛ извършва проверки на производството на лекарства в 
страната на всеки 12 месеца. Всяка промяна в разрешението за производство 
(смяна на оборудване, адреси на контролни лаборатории, въвеждане на нови 
продукти и др.) се предхожда от извършване на проверка на място за 
установяване на съответствието на осигурените условия на производство с 
изискванията за Добра производствена практика (чл.16 от ЗЛАХМ).  

Търговия на едро 
Нормативната база, отнасяща се до търговията на едро с лекарства в Република 
България, съответства в много голяма степен на изискванията на Директива 
92/25/ЕЕС. 
Основното несъответствие е наличието на два типа лицензи –“пълни” и 
“частични”. Лицата, които предлагат в търговската си листа лекарствени продукти 
от всички фармакологични групи, получават пълен лиценз, като изискването към 
тях е минималната обща площ за склад за търговия на едро да е 100 кв.м. За 
частичен лиценз това изискване е минимум 35 кв.м.  

Класификация 
Редът за класификация на лекарствата се регулира от Директива 92/26/ЕЕС, 
която има за цел да хармонизира начина на отпускане на лекарствени продукти в 
страните-членки на ЕС.  
В съответствие с чл.27б от ЗЛАХМ е приета Наредба № 12/14.07.2000 г. на 
Министерство на здравеопазването за условията и реда за класификация на 
лекарствените продукти, които се отпускат със или без лекарско предписание. 
Наредбата въвежда в българската законодателство Директива 92/26/ЕЕС. В 
Наредбата е включено изискване хомеопатичните монопрепарати да бъдат 
отпускани по лекарско предписание поради отсъствието на традиции в България 
по прилагането им. Формулирани са критериите, по които се извършва 
класифицирането. Министърът на здравеопазването издава списък на 
лекарствата без лекарско предписание.  

Етикетиране 
Съгласно чл.4 ал. 3 на ЗЛАХМ министърът на здравеопазването определя с 
наредба задължителните данни върху опаковките и в листовките на 
лекарствените продукти. През юни 2000 г. беше приета Наредба № 7/22.06.2000 г. 
на Министерство на здравеопазването (ДВ бр.54/04.07.2000 г.), която замени 



действалата до този момент Наредба № 24/1995 г. Наредба № 7 въвежда в 
българското законодателство изискванията на Директива 92/27/ЕЕС. Въведени са 
изисквания надписите да бъдат на български език, като се допускат и надписи на 
други езици. Засега не се изискват данни във връзка с реимбурсирането на 
лекарствата. Изискваната информация в листовката е в пълно съответствие с 
директивата.  

Реклама 
Глава десета на ЗЛАХМ и Наредба № 13/14.07.2000 г. на Министерство на 
здравеопазването за условията и реда за одобряване на рекламата на 
лекарствени продукти (ДВ бр.59/21.07.2000 г.) са в пълно съответствие с 
Директива 92/28/ЕЕС. Наредба № 13/2000 г. замени действалата до този момент 
Наредба № 21/1995 г. 

Оцветители 
Използването на оцветители при производството на лекарства, понастоящем не е 
обхванато от българското законодателство. Съществува само списък на 
разрешените оцветители, издаден от ИАЛ. Той е базиран на Приложението ІV към 
Директива 94/36/ЕЕС за оцветителите, използвани в храните. 

Фармацевтични продукти във ветеринарната медицина 
През 1999 г. беше приет нов Закон за ветеринарномедицинската дейност (ДВ 
бр.42/05.05.1999 т.), който замени Закона за ветеринарното дело от 1967 г. Глава 
девета от действащия закон определя основните принципи и изисквания, 
свързани с регистрацията, производството, съхранението и търговията с 
ветеринарномедицинските препарати (ВМП). Законът съдържа правната рамка на 
институционалната структура, прилагаща законодателството. Правоприлагащият 
орган е Националната ветеринарномедицинска служба, в чиито правомощия са 
разрешителните процедури по производство на ВМП, регистрацията на 
ветеринарномедицинските препарати за употреба на пазара, както и лицензиране 
на търговците на едро с ВМП. Контролът върху тези дейности се осъществява от 
Института за контрол на ветеринарномедицински препарати (ИКВП), който е 
специализират орган на Националната ветеринарна служба, както и от 
регионалните ветеринарномедицински служби, които упражняват контрол на 
своята територия върху помещенията, съоръженията и условията за съхранение 
и за търговия на едро и дребно с ВМП. 
Разработено е вторичното законодателство за ветеринарномедицинските 
препарати, което в голяма степен е хармонизирано с европейските директиви.  
До края на 2000 г. ще бъде разработен проект на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, с който ще се 
постигне по-пълна хармонизация с европейското законодателство. 
Наредба № 13 на Министерство на земеделието за регистрация на 
ветеринарномедицински препарати до голяма степен въвежда разпоредбите на 
Директиви 81/851/ЕЕС и 81/852/ЕЕС. Разрешение за употреба на ВМП се издава 



от НВМС. Изискванията към документацията на заявителя и процедурата по 
регистриране са в съответствие с Директиви 81/851/ЕЕС и 81/852/ЕЕС. 
Регистрацията е валидна за срок от 5 години с възможност за продължаване за 
още 5. Срокът за извършване на регистрацията е 1 година.  
Промяната в Закона за ветеринарномедицинската дейност предвижда 
уеднаквяване на срока на процедурата по регистрация на 
ветеринарномедицински препарати в съответствие с изискванията на 
европейското законодателство. 
Предстои до края на 2001 г. в наредбата да бъдат внесени промени с цел 
въвеждане на условията и изискванията за пререгистрация или нова регистрация 
на ВМП при промени на някои от характеристиките, посочени в досието, с което 
ще се въведат изискванията на Регламент 541/95. 
В наредбата не е предвидена специфична процедура за разрешаване за употреба 
на ВМП след представяне на библиографско заявление, както и заявление за 
информирано съгласие, предвидени в Директива 81/851/ЕЕС. Предвижда се до 
2005 г. тази разпоредба да се приведе в съответствие.  
Наредба № 20 на Министерство на земеделието за разрешаване производството 
на ветеринарномедицински препарати въвежда в българското законодателство 
основните изисквания на глава V на Директива 81/851/ЕЕС и изискванията на 
Директива 91/412/ЕЕС по отношение на квалификация на персонала, състояние 
на помещенията, оборудване, поддържане на документацията, качествен контрол 
на отделните етапи на производството. Разрешението се издава от НВМС в срок 
от 120 дни. Срокът за издаване на разрешение при промяна в производството 
(формите на произвежданите ВМП, на помещенията, на оборудването) е два 
месеца. Тези срокове ще бъдат приведени в съответствие с европейското 
законодателство след приемане на промените в Закона. 
Наредба № 23 на Министерство на земеделието за условията и реда за търговия 
на едро с ветеринарномедицински препарати въвежда в българското 
законодателство основните принципи и изисквания на глава VIIIa от Директива 
81/851/ЕЕС. 
Наредба № 21 на Министерство на земеделието за изискванията при употреба на 
хомеопатични лекарствени средства за ветеринарномедицински цели съответства 
напълно на Директива 92/74/ЕЕС. 

Козметични продукти 
Действащото българско законодателство в областта на козметиката има частично 
съответствие с европейското. Голяма част от изискванията на Директива 
76/768/ЕЕС, отнасящи се до определението за козметичен продукт, категориите 
козметични продукти, етикетирането, разрешените и забранени за влагане 
съставки, са въведени в българското законодателство. Съгласно Закона за 
народното здраве, Правилника за неговото прилагане, Наредба 
№ 34/01.09.1995 г. на Министерство на здравеопазването за хигиенните 
изисквания към козметичните средства и Наредба № 27/17.08.1995 г. на 



Министерство на здравеопазването за вноса на стоки, имащи значение за 
здравето на населението, козметичните средства подлежат на предварителен 
санитарен контрол преди пускането им на пазара, което се явява основната 
разлика в сравнение с принципите на европейското законодателство. 
Изготвената нова Наредба за изискванията към козметичните продукти 
транспонира напълно в нашето законодателство Директиви 76/768/ЕЕС, 95/17/ЕС 
и 97/18/ЕС. Предвижда се наредбата да бъде обнародвана до края на 2000 г. и да 
влезе в сила 18 месеца по-късно. През този период като инструкции към 
Наредбата ще бъдат въведени и Директиви 80/1335/ЕЕС, 82/434/ЕЕС, 
83/514/ЕЕС, 85/490/ЕЕС, 93/73/ЕЕС, 95/32/ЕС и 96/45/ЕС за методите за анализ 
при проверка на състава на козметичните продукти, както и Решение 96/335/ЕС за 
общата номенклатура на съставките на козметичните продукти (INCI). С 
разработвания нов Закон за общественото здравеопазване ще се направят 
необходимите промени за премахване на несъответстващите на европейското 
законодателство клаузи за предварителен контрол в сега действащите 
нормативни документи в областта на козметиката. 
Ще бъде издадено ръководство за Добрата производствена практика в областта 
на козметиката. 
Министерство на здравеопазването има изградени структури (28 регионални 
хигиенно-епидемиологични инспекции), които са отговорни за контрола по 
прилагането на законодателството по козметиката. За постигане на действен и 
ефективен контрол на пазара е необходимо модернизиране и допълнително 
оборудване на лабораторната база, както и обучение на персонала. 

Законова метрология и предварително пакетиране 

Законова метрология 
Законът за измерванията въвежда изискванията на директива 80/181/ЕЕС, като 
прави задължителни единиците на величините от системата SI. 
В съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите до 
01.01.2001 г.ще бъде приета Наредба, въвеждаща Директива 90/384/ЕЕС. 
Проектът на Наредба предвижда тя да влезе в сила 2 години след публикуването 
й.  
През 2001 г. ще се приеме нов Закон за измерванията, който ще въведе 
директивите от стар подход. 
В областта на неавтоматичните везни и други средства за измерване, подлежащи 
на задължителен контрол, на основата на Закона за измерванията дейността се 
извършва от 2 органа: Главна дирекция “Национален център по метрология” – 
одобряване на типа и Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди” - проверка. 

Предварително пакетиране 
Хармонизирането на законодателството ще се осъществи през 2001 г. с приемане 
на нов закон за измерванията и наредбите към него. 



Електрически риск и електрическо оборудване 

Електрическо оборудване, предназначено за използване в определени граници на 
напрежението 
В съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите до 
30.11.2000 г. ще бъде приета Наредба за съществените изисквания и оценяване 
на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в 
определени граници на напрежението, въвеждаща Директива 73/23/ЕЕС. 
Наредбата ще влезе в сила на 01.01.2002 г. До края на 2001 г. ще бъдат въведени 
всички хармонизирани стандарти, свързани с Директива 73/23/ЕЕС. 
В обхвата на нисковолтовата директива съществуват няколко лаборатории, като 3 
от тях предстои да получат съвместна акредитация от Българската служба за 
акредитация и от RvA. 

Електромагнитна съвместимост 
Действащата нормативна уредба се базира на Закона на далекосъобщенията (ДВ 
бр. 93/11.08.1998 г.) и изискванията в частта за далекосъобщителните устройства 
са приведени в съответствие с изискванията за тези устройства, залегнали в 
Директива 89/336/ЕЕС. До края на 2000 г. ще бъде прието изменение на Закона за 
далекосъобщенията, с което дублирането и противоречията със Закона за 
техническите изисквания към продуктите ще бъде отстранено. В резултат на това 
транспонирането на Директива 89/336/ЕЕС ще се извърши в съответствие със 
ЗТИП. Пълната хармонизация за покриване обхвата на директивата и оценяване 
на съответствието ще се постигне с приемане на Наредбата към Закона за 
техническите изисквания към продуктите. Проектът на Наредбата е изготвен и е в 
процес на съгласуване. Предвижда се Наредбата да влезе в сила през 2002 г.  

Електрически съоръжения и системи за защита в потенциално взривоопасна 
атмосфера 
В съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите ще бъде 
приета Наредба, въвеждаща Директива 94/9/ЕС. Вече е разработен първоначален 
проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието 
на съоръжения и системи за защита, предназначени за работа в потенциално 
взривоопасна атмосфера, като работата по проекта трябва да завърши до 
31.12.2000 г. Наредбата ще влезе в сила на 01.07.2003 г. 
Действащите в момента Директиви 76/117ЕЕС, 79/196/ЕЕС и 82/130/ЕЕС за 
оборудване, предназначено за използване в потенциално експлозивна среда са 
директиви от стария подход, чието действие се прекратява на 01.07.2003 г. с 
изтичане на преходния период по Директива 94/9/ЕС. По тази причина Директиви 
76/117/ЕЕС, 79/196/ЕЕС и 82/130/ЕЕС няма да бъдат въведени в българското 
законодателство. 



Далекосъобщителни устройства 
Изисквания към радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства в 
действащото българско законодателство се определят в Раздел ІІ на Глава пета 
"Дейности на държавната комисия по далекосъобщения" и Глава осма "Крайни 
устройства и електромагнитна съвместимост" на Закона за далекосъобщенията 
(ДВ бр.93/11.08.1998 г., изм. бр.26/23.03.1999 г. и бр.10/04.02.2000 г.) и Наредба 
№ 5/24.01.2000 г. на Председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения за 
оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни устройства за 
далекосъобщения и свързването им към обществени далекосъобщителни мрежи 
(ДВ бр.9/01.02.2000 г.). Българското законодателство съответства частично на 
Директива 98/13/ЕС за крайните телекомуникационни устройства. В момента, 
Законът за далекосъобщенията е в процес на изменение, с което ще отстранят 
несъответствията и дублирането със Закона за техническите изисквания към 
продуктите. 
В съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите ще бъде 
приета Наредба, въвеждаща Директива 99/5/ЕС за радиосъоръжения и крайни 
далекосъобщителни устройства и взаимното признаване на тяхното съответствие. 
Наредбата следва да бъде прието до 31.03.2001 г. и ще влезе в сила през 2002 г. 

Играчки 
По отношение на детските играчки в момента се прилагат Наредба № 3/1988 г. на 
Министерство на здравеопазването за хигиенните изисквания при производство и 
продажба на детски играчки (ДВ бр.25/01.04.1988 г.) и Наредба № 27/17.08.1995 г. 
на Министерство на здравеопазването за вноса на стоки, имащи значение за 
здравето на населението (ДВ бр.75/25.08.1995 г.). 
В съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите е 
разработен окончателен проект на Наредба за съществените изисквания и 
оценяване на съответствието на играчки, изцяло хармонизирана с Директива 
88/378/ЕЕС. Наредбата предстои да се приеме от Министерския съвет и ще бъде 
публикувана до края на 2000 г. Проекта предвижда Наредбата да влезе в сила 1 
година след публикуването. 

Механични устройства 

Машини 
Наредбата към Закона за техническите изисквания към продуктите, въвеждаща 
Директива 98/37/ЕС за машините ще бъде разработена до 31.01.2001 г. и ще бъде 
приета до 30.04.2001 г.  

Асансьори 
В съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите е 
разработен проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на 
съответствието на асансьори, въвеждаща Директива 95/16/ЕС. Наредбата ще 
бъде приета през 2001 г.  



Лични предпазни средства 
В съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите Наредбата 
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на лични предпазни 
средства, въвеждаща Директива 89/686/ЕЕС за личните предпазни средства ще 
бъде въведена в българското законодателство до 30.04.2001 г. Разработва се 
проект на наредбата, чийто окончателен вариант ще бъде готов до месец 
декември 2000 г. Проектът на наредбата предвижда тя да влезе в сила 1 година 
след публикуването. 

Медицински устройства 
В момента в Република България е в сила Законът за лекарствата и аптеките в 
хуманната медицина (ЗЛАХМ), според който медицинските изделия са 
лекарствени продукти и са обект на разрешаване за употреба. Поради този факт, 
законодателството по отношение на медицинските изделия не е хармонизирано с 
Директиви 90/385/EEC, 93/42/EEC и 98/79/EEC. През месец септември се прие 
Наредба за реда и условията за разрешаване за употреба на лекарствени 
продукти по чл.3, ал.3 и ал.5 от ЗЛАХМ, в която се дават определения за 
медицински изделия, in vitro диагностични медицински изделия, in vitro 
медицински изделия за самотестуване, активни имплантируеми медицински 
изделия според европейските Директиви и е възприета класификацията, съгласно 
тези директиви. Медицинските изделия с "СЕ маркировка" подлежат на облекчен 
разрешителен режим.  
Разработва се прецизен план за привеждане на българското законодателство в 
тази област в съответствие с acquis и той следва да бъде изготвен до средата на 
2001 г. 
Българското законодателство ще бъде приведено в съответствие с acquis 
communautaire в областта на медицинските изделия до 2005 г. 

Газови уреди 
В съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите с 
Постановление № 174/31.08.2000 г. на Министерския съвет беше приета Наредба 
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на газовите уреди 
(ДВ бр.75/12.09.2000 г.), въвеждаща Директива 90/396/ЕЕС. Наредбата ще влезе в 
сила 9 месеца след публикуването й в Държавен вестник на 13.06.2001 г.  

Съдове под налягане 
Директива 87/404/ЕЕС за обикновени съдове под налягане и Директива 97/23/ЕС 
за оборудване под налягане ще бъдат въведени съгласно Закона за техническите 
изисквания към продуктите с Наредби приети от Министерския съвет. Срокът за 
приемане на Наредбите е 30.04.2001 г. Наредбите ще влязат в сила през 2002 г. 
Директиви 75/324/ЕЕС за аерозолните опаковки, 76/767/ЕЕС за общите 
разпоредби за съдове под налягане и методите за тяхното инспектиране, 



84/525/ЕЕС, 84/526/ЕЕС и 84/527/ЕЕС за газови бутилки ще бъдат въведени в 
българското законодателство до 2003 г. 

Строителни продукти 
На заседание на Министерския съвет на 26.10.2000 г. на основание Закона за 
техническите изисквания към продуктите беше приета Наредба за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, въвеждаща 
Директива 89/106/ЕЕС в българското законодателство. Наредбата е съобразена и 
с Решенията и Ръководствата на Европейската комисия, издадени по прилагане 
на Директивата. 

Плавателни съдове за отдих 
На основание на Закона за техническите изисквания към продуктите до 
31.03.2001 г. ще бъде приета Наредба за техническите изисквания и оценяване на 
съответствието на плавателните съдове за отдих, въвеждаща Директива 
94/25/ЕС. Наредбата ще влезе в сила до края на 2002 г.  

Изделия от кристално стъкло 
На основание на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия 
ще бъде приета Наредба за етикетиране на изделия от кристално стъкло, 
въвеждаща Директива 69/493/ЕЕС. Наредбата ще бъде приета до края на 2000 г. 
и ще влезе в сила до 01.07.2001 г. Надзорът на пазара ще се осъществява от 
Комисията по търговия и защита на потребителите. 

Текстилни изделия 
На основание на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия 
ще бъде приета Наредба за етикетиране на текстилни изделия, въвеждаща 
Директива 96/74/ЕС за текстилните наименования и Директиви 96/73/ЕС и 
73/44/ЕЕС за количествен анализ на текстилни влакна. Наредбата ще бъде 
приета до 31.03.2001 г. Надзорът на пазара ще се осъществява от Комисията по 
търговия и защита на потребителите. 

Обувки 
На основание на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия 
ще бъде приета Наредба за обозначаване на материалите, използвани в 
основните части на обувките, въвеждаща Директива 94/11/ЕЕС. Наредбата ще 
бъде приета до края на 2000 г. и ще влезе в сила до 01.07.2001 г. Надзорът на 
пазара ще се осъществява от Комисията по търговия и защита на потребителите. 

Хоризонтални и процедурни мерки, Нов и Глобален подход 

Нов и Глобален подход 
Законът за техническите изисквания към продуктите (ДВ бр.86/01.10.1999 г.) е 
хоризонтална рамка за въвеждане в националното законодателство на 



Директивите от Нов подход. Законът въвежда в националното законодателство 
принципите на Новия подход към техническото регламентиране и на Глобалния 
подход към оценяване на съответствието. Предвидена е презумпция за 
съответствие със съществените изисквания в случай на съответствие с 
хармонизираните стандарти към Директивите от Нов подход. Въвежда се 
маркировка за съответствие, като доказателство, че продуктът съответства на 
изискванията и е бил предмет на подходяща процедура за оценяване на 
съответствието. 
С Постановление № 164/03.08.2000 г. Министерският съвет прие Наредба за 
маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към 
продуктите (ДВ бр.66/11.08.2000 г.), в която са посочени графичното изображение 
на маркировката за съответствие ("Со") и правилата за нейното поставяне, които 
са еквивалентни на правилата за поставяне на маркировката "СЕ". 
Надзорът на пазара се извършва от Държавната агенция по стандартизация и 
метрология. 
Предвижда се изменение на Закона за техническите изисквания към продуктите в 
главно с цел премахване на противоречията между разпоредбите на Глава трета 
и Глава пета по отношение на съоръженията с повишена опасност и допълване 
на разпоредбите, свързани с надзора на пазара. След приемане на измененията в 
ЗТИП ще бъде разработена Наредба за надзора на пазара. 
Предвижда се в съответствие с политиката на ЕС, Държавната агенция по 
стандартизация и метрология да раздели дейностите по стандартизация, и 
сертификация до декември 2001 г. 
Функционалната независимост между техническото регламентиране, 
стандартизацията, акредитацията и сертификацията (включително изпитването и 
контрола) е постигната чрез Закона за националната стандартизация, Закона за 
техническите изисквания към продуктите и Постановление на Министерски съвет 
№ 270/30.12.1999 г. за преобразуване на Българската служба за акредитация към 
КСМ в Изпълнителна агенция "Българската служба за акредитация" (ДВ 
бр.13/15.02.2000 г.). 
Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” (ИА “БСА”) към 
Министъра на икономиката е независим национален орган по акредитация. Към 
ИА “БСА” е създаден Съвет по акредитация от 21 члена, в който участват 
представители на министерства, сдруженията на органите по сертификация, на 
лабораториите, на индустрията и на потребителите. ИА “БСА” е национален орган 
по акредитация на: 
- лаборатории за изпитване и/или калибриране; 
- юридически лица (органи) по сертификация на продукти, системи по 
качеството, системи за управление на околната среда и персонал; 
- юридически лица (органи), които извършват контрол, съгласно изискванията на 
БДС EN 45004. 
Всички процедури за акредитация са разработени на база европейски стандарти 
от серията EN 45000. 



ИА “БСА” подаде кандидатурата си за членство в Европейската организация за 
акредитация на 03.10.2000 г. На практика ИА “БСА” вече е започнала процес на 
интеграция в ЕА, като през м. ноември 1999 г. е била направена оценка по 
критериите на “30 steps approach”, а в периода 25-27 октомври 2000 г. беше 
извършена втора оценка.  

Стандартизация 
Законът за националната стандартизация (ДВ бр.55/18.06.1999 г.), който влезе в 
сила на 18.09.1999 г. създаде правна основа за прехода от задължителни към 
доброволни стандарти. Законът урежда дейността по разработването, 
одобряването, публикуването и разпространяването на български стандарти и 
определя Държавната агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ) за 
национален орган по стандартизация.  
Създаден е Национален консултативен съвет по стандартизация. Този съвет е 
структуриран по такъв начин, че се осигурява баланса на интересите на 
заинтересуваните от процеса на стандартизацията представители на 
производители, на потребители, признати учени и представители на 
администрацията. 
ДАСМ представлява Република България пред европейските и международните 
организации по стандартизация. Република България е пълноправен член на 
международните организации по стандартизация ISO и IEC. В ISO участва в 
работата на технически комитети и подкомитети. В европейските организации 
CEN и CENELEC ДАСМ е афилиран член. 
Предвижда се изменение на Закона за националната стандартизация, чрез което 
ще се промени статута на националния орган по стандартизация – отделяне на 
дирекция “Стандартизация” от ДАСМ и преобразуването й в организация с 
нестопанска цел. 

Процедура за нотификация 
В изпълнение на задълженията на Република България като член на Световната 
търговска организация и по-специално във връзка със Споразумението за 
техническите пречки пред търговията е създаден Национален информационен 
център за технически изисквания, стандарти и процедури за оценяване на 
съответствието към Държавната агенция по стандартизация и метрология. 
Прилагането на изискванията на Директива 98/34/ЕС ще бъде възможно при 
включването на България в системата за нотификация на ЕС.  

Обществени поръчки 
Приетия през 1999 г. Закона за обществените поръчки (ДВ бр.56/22.06.1999 г.) 
въвежда основните принципи на директиви 92/50/ЕЕС, 93/36/ЕЕС, 93/37/ЕЕС и 
93/38/ЕЕС.  
С Постановление № 59 на Министерския съвет от 24.04.2000 г. беше приета 
Наредба за възлагане на обществени поръчки под праговете (ДВ 
бр.36/02.05.2000 г.), определени в чл.7, ал.1 от Закона за обществените поръчки. 



В съответствие с директивите на Европейската общност наредбата регламентира 
по-облекчени и ускорени процедури при спазване на духа и принципите на Закона 
за обществените поръчки. Предвидените процедури за възлагане на обществени 
поръчки под праговете са: открит конкурс, ограничен конкурс, конкурс за 
проектиране и пряко договаряне. 
Приета е Наредба за водене на Регистъра за обществени поръчки (ДВ 
бр.89/31.10.2000 г.), който е публичен и се поддържа от Дирекция “Обществени 
поръчки” в администрацията на Министерския съвет. С Наредбата се 
регламентира реда за набиране, съхраняване, обобщаване и ползване на 
информацията от регистъра. Регистърът е достъпен в Интернет страницата на 
Министерския съвет. 
Със Закона за обществените поръчки се създаде институционален механизъм за 
неговото практическо приложение чрез възлагането на определени функции и 
задължения на Министъра на държавната администрация и специализирано 
звено към администрацията на Министерски съвет със статут на дирекция.  
Специализираната Дирекция към МС поддържа Регистъра на обществените 
поръчки. В прерогативите на Дирекцията е и да спомага за правилното прилагане 
на Закона за обществените поръчки като дава методически указания по 
прилагането му. Звеното осъществява превантивен контрол по отношение на 
допуснати нарушения в процедурата на възлагане на обществени поръчки и 
подпомага Министъра на държавната администрация при обучението на 
специалисти в областта на обществените поръчки. 

Нехармонизирана област 

Членове 28-30 на Договора за ЕС 
Република България не прилага количествени ограничения и мерки с 
еквивалентен ефект по смисъла на чл.чл.28 и 29 от ДЕО. Прилаганите 
ограничения по отношение на вноса и износа на стоки влизат в обхвата на 
допустимите изключения по чл.30 от ДЕО. 

Механизми за обмен на информация и сътрудничество: Регламент 2679/98, 
Решение 3052/95, Регламент 339/93 
Независимо че механизмите за обмен на информация и сътрудничество могат 
реално да бъдат задействани едва при пълноправно членство, работата по 
осигуряване на административния капацитет по прилагането им е в напреднал 
стадий на подготовка. 
Решение 3052/95 ще бъде въведено в българското законодателство с подзаконов 
акт, предстои създаването или определянето (измежду съществуващите органи) 
на орган за контакт във връзка с прилагането на решението. 

Връщане на незаконно изнесени стоки с културно значение (Директива 93/7/ЕЕС) 
Приемането на новия Закон за музеите (на второ четене от Народното събрание) 
се очаква да приключи в началото на 2001 г. С него ще бъде предвидено правно 



основание за издаването на наредба, въвеждаща Директива 93/7/ЕЕС в 
българското законодателство. 

Придобиване и притежаване на оръжие (Директива 91/477/ЕЕС) 
В по-голямата си част действащото българско законодателство (Закон за контрол 
над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за 
неговото прилагане) е хармонизирано с Директива 91/477/ЕЕС. Предстои 
детайлизиран анализ и прецизиране на българското законодателство в тази 
област с оглед достигане на пълното съответствие с acquis. 
 

* * 
* 

Българското правителство предлага преговорите по тази глава да бъдат 
временно затворени на базата на съществуващото законодателство на ЕС. 
България е готова да открие допълнителни преговори преди края на 
Междуправителствената конференция, ако възникне такава необходимост поради 
приемането на ново законодателство на ЕС. 
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