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ОБЩА ПОЗИЦИЯ 
Република България приема и ще прилага в пълен обхват релевантното 
европейско законодателство  в област "Наука и изследвания" . 
Като работна хипотеза българското правителство счита, че България ще 
бъде пълноправен член на ЕС на 01.01.2001 г. 
В тази област не се изискват изключения или преходни периоди. 
ВЪЗПРИЕМАНЕ  И ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО 
От 1 септември 1999 г. България стана пълноправен асоцииран член на 
Рамковите програми на Европейската общност за изследвания, 
технологично развитие и демонстрационни дейности и на Европейската 
общност за атомна енергия за изследвания и обучение. С този акт 
България възприе по-голямата част от действащото АС. 
Резултатите от участието ни в първите конкурси все още са непълни и се 
анализират, но участието ни се оценява като добро. То е над средното 
равнище, сравнено с постиженията на другите асоциирани страни. 
В изпълнение на Решението на МС от 20.05. 1999г. и размяна на писма 
между ЕС и България, бе даден фактически достъп на научно-
изследователски организации, установени в Общността, до националните 
научни програми и дейности, съответстващи на тези от Пета Рамкова 
Програма. 
През същата година България стана пълноправен член на Европейската 
програма за координация в областта на научно-техническо 
сътрудничество - COST. 
Решението на Съвета за асоцииране между ЕС и Република България, за 
участие в рамковите програми стана част от националното ни 
законодателство при асоциирането ни към тези програми. Същото важи и 
за международните споразумения в областта на изследванията, 
технологичното развитие и демонстрациите между Общността и трети 
страни, въз основа на чл. 170 от Договора от Амстердам. 



На базата на редица споразумения за двустранно научно-техническо или 
технологично сътрудничество със страните-членки на ЕС и с трети 
страни, се изпълняват научни програми и проекти във всички области на 
научното познание. България членува  в над 30 международни и 
европейски научни организации, като участва в управлението на много от 
тях.  
Изградена е необходимата институционална инфраструктура  за 
прилагане на европейското законодателство, която ще функционира в 
пълно съответствие с него  към датата на присъединяване на България 
към ЕС. 
БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРЕДЛАГА ПРЕГОВОРИТЕ ПО ТОЗИ РАЗДЕЛ ДА БЪДАТ 
ВРЕМЕННО ЗАТВОРЕНИ НА БАЗАТА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ЕВРОПЕЙСКО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
В случай , че новоприети елементи на европейското право  наложат това, 
България допуска възможността от допълнителни преговори  преди края 
на Междуправителствената конференция.  
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