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МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 

ПОЗИЦИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ  
Глава 31 

 “ДРУГИ ВЪПРОСИ” 

 

 

Главата за “Други въпроси”, с която на практика технически приключиха 
преговорите на България, обхваща следните въпроси, които бяха предмет на 
преговори с десетте страни-кандидатки и окончателно приети в Копенхаген:  

Присъединяване на страните-кандидатки към Европейския фонд за 
развитие:  

 България ще участва в ЕФР след влизането в сила на новия Финансов протокол, 
следващ присъединяването й към Съюза. В контекста на преговорите по глава 26 
“Външни отношения” са уточнени начините за българските вноски в ЕФР, които 
ще се решат от Съвета след присъединяване на страната и в съответствие с 
Вътрешното споразумение за изграждане на ЕФР. 

- Участие и принос на страните-кандидатки към Изследователския фонд за 
въглища и стомана: 

България ще участва в ИФВС от датата на присъединяването си. Страната ще 
плаща пълна вноска във Фонда, пропорционална на значимостта на сектора й за 
въглища и стомана. Определена е индикативна сума от 11.95 милиона евро за 
участие във  Фонда. В съответствие с практиката от предишните разширявания, 
Българската вноска ще бъде направена на части. Като се взима предвид размера 
на вноската и финансовото състояние на страната, вноската ще започне да се 
плаща от 2009 година, както следва: 

o 2009 – 15% 

o 2010 – 20% 

o 2011 – 30% 

o 2012 – 35%.  



 - Абонамент в капитала и активите от чуждестранния резерв на 
Европейската централна банка от страните-кандидатки: 

Капиталът и активите се увеличават, предвид включването на България като 
пълноправен член на Съюза.  

- Въвеждане и управление на предприсъединителни фондове в България и 
Румъния. 

В Договора за присъединяване ще бъде предвиден член за преходния период за 
преустановяване на предоставянето на  предприсъединителната помощ и 
преминаване към финансиране от структурните фондове и кохезионния фонд. 

По отношение на прехода  от програма САПАРД към следприсъединителната 
помощ за развитие на селските региони, ЕС отбелязва, че където има 
дългосрочни ангажименти по САПАРД и те попадат извън срока за крайните 
плащания, ще бъдат приети съответни разпоредби за покриване на оставащите 
ангажименти в рамките на програмата за развитие на селските региони за 
периода 2007 – 2013. 

- Създаване на преходен инструмент в помощ на институционално 
изграждане за подпомагане на България и Румъния след присъединяването 

Финансова помощ от 82 милиона евро ще бъде предоставена на двете страни (по 
цени за 2004), за да се продължи подкрепата за изграждане на административен и 
съдебен капацитет. Комисията предлага тази помощ да бъде предоставена 
първата година от присъединяването, а не да се дели на части през първите три 
годиниq какъвто беше случаят с новите страни-членки. 

- Условия за преходния период, между “датата на прекъсване” и датата на 
присъединяване, когато новите достижения на правото на Европейския съюз 
(acquis communautaire) не са включени в преговорите за присъединяване, но 
същевременно присъединяващите се страни все още не са държави-членки 

 

- Предпазни клаузи 

Включени са предпазни клаузи като тези на новите страни-членки по отношение 
на сериозни затруднения в икономическата сфера, които могат да се окажат 
продължителни и са основа за вземане на предпазни мерки от страна на ЕС за 
период от три години от датата на присъединяване. При определени условия този 
тригодишен период може да се увеличи. 

Предпазна клауза за вътрешния пазар 

Ако България не изпълнява ангажиментите, поети в хода на преговорите и по този 
начин предизвиква сериозно нарушаване на превилата на вътрешния пазар, 
Комисията може да задейства предпазната клауза за предприемане на 
съответните мерки за период от три години от датата на присъединяване. 



Предпазна клауза за правосъдие и вътрешни работи 

Ако има сериозно неизпълнение или риск от неизпълнение на ангажиментите по 
тази област, Комисията може да задейства предпазната клауза. Комисията може 
да се позове на нея дори преди присъединяването, на базата на резултатите от 
мониторинга и тя да влезе в сила от деня на присъединяване. Мерките могат да 
бъдат прилагани за период не по-дълъг от абсолютно необходимия. Действието 
им може да бъде продължено и по-дълго от три години, ако нарушенията и 
неизпълнението продължават. 

В Договора за присъединяване ще се включи разпоредба, която предвижда 
задействане на предпазната клауза и изместване на срока за членство до януари 
2008 година, ако България е очевидно неподготвена за членство. 

 - Временен фонд ще подпомага държавите-членки – бенефициенти за 
финансирането на Шенгенските достижения на Европейското право (acquis) 
и контрола върху външните граници 

По искане на България ЕС отпуска допълнително средства за периода 2007 – 
2009 в размер на 239.5 млн. Евро.  Най-малко 50% от средствата се предоставят 
за финансова подкрепа на България за дейностите за контрол по външната 
граница на Съюза, за въвеждане на Шенгенските достижения на европейското 
право и външен граничен контрол.  

- Изменения в устава на Европейската инвестиционна банка с оглед на 
присъединяването на страните-кандидатки  

България и Румъния ще бъдат включени в списъка на членовете на банката. Ще 
бъде увеличен капиталът и ще бъдат включени членове от двете страни в Борда 
на директорите. Уредени са и процента на вноските от страна на България. 

- Протокол за Козлодуй 

Препотвърждава се ангажиментът на България да изведе от експлоатация  3 и 4 
блок на АЕЦ Козлодуй през 2006 година. За периода 2007 – 2009 година ЕС 
отпуска  финансова помощ за изваждане от експлоатация в размер на 210 млн 
евро, които ще бъдат разделени за три години по 70 млн. Евро годишно (по цени 
за 2004). 


