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Глава 4: Свободно движение на капитали 
 
Тази позиция на Европейския съюз е основана на неговата обща позиция за 
Междуправителствената конференция за присъединяването на Република България (CONF-
BG 2/00) и е предмет на преговорните принципи, одобрени от Междуправителствената 
конференция (CONF-BG 14/00), и в частност: 
 
"- всяко мнение, изразено от някоя от страните по преговорната глава, по никакъв начин 

няма да предопределя позицията, която би могла да се вземе по други глави; 
 
- споразумения –дори частични– постигнати по време на преговорите по отделните глави, трябва де се 

проверят последователно и могат да не се приемат като окончателни докато не се приеме цялостното 
споразумение". 

 
ЕС подчертава, че за България е важно съобразяването с Европейското Споразумение за 
асоцииране /ЕСА/, както и с Партньорство за присъединяване, които съставляват основни 
елементи от ускорената пред-присъединителна стратегия. ЕС насърчава България да 
продължи процеса на сближаване с acquis и неговото ефективно прилагане. 
 
ЕС отбелязва, че България, в позициите си (CONF-BG 35/00 and 34/01) приема acquis по 
глава 4 в сила към 31 декември 1999, и че България декларира, че ще бъде в състояние да го 
прилага към датата на присъединяването й към ЕС с изключение на: 
 
 искания  преходен период за придобиването на право на собственост върху 

земеделски и горски земи от физически и юридически лица на ЕС, както и на 
преходния период за придобиването на право на собственост върху земя за второ 
жилище; 

 
 поддържане по отношение на трети страни, на законовите забрани в сила към 31 

декември 1999 г. чуждестранни физически и юридически лица от трети страни да  
придобиват право на собственост върху земя в страната.  

20545/01 CONF-BG 49/01  1 
  БЪ 



ЕС взема под внимание допълнителната информация, представена от България (CONF-BG 
05/01, 34/01 и 42/01). 
 
Като общ отговор на българските искания за преходни периоди и други искания, ЕС напомня 
своята обща преговорна позиция, че преходните мерки са изключителни, ограничени по 
време и обхват и са придружени от план с ясно определени етапи за прилагане на acquis. Те 
не трябва да съдържат изменения на правилата или политиките на ЕС, да нарушават тяхното 
правилно функциониране, или да водят до съществени изменения на конкуренцията. 
 
ЕС напомня, че принципът на свободно движение на капитали и плащания е един от 
основополагащите в рамките на единния пазар. Аcquis в областта на движението на капитали 
и плащания stricto sensu е директно приложимо. Въпреки, че транспониране не се извършва, 
за България е важно да завърши своята правна и институционална рамка, така че свободата 
на всички категории капиталови транзакции, съгласно номенклатурата, съдържаща се в 
Анекс 1 на Директива 88/361/EEC, да бъдат обезпечени. Продължителното прилагане на този 
принцип ще бъде един от индикаторите за способността на българската икономика да се 
справи с пазарния натиск. Следователно, преди присъединяването се поставя изискването за 
своевременно и поетапно отстраняване на станалите ограничения пред движението на 
капитали, заедно с подходящо укрепване на финансовия сектор и неговият надзор, с цел да 
се осигури правилното им функциониране от датата на членство. Това ще позволи 
икономическите агенти и макро-икономическите политики да се адаптират в подходящ срок, 
т.е. преди присъединяването, към новите условия, така че да бъде предотвратен рискът от 
внезапен срив на финансовите пазари към датата на членство. 
 
Стратегия за либерализиране на движението на капитали 
 
ЕС отбелязва поетия от България ангажимент да доведе до край пълното либерализиране на 
движението на капитали (при отчитане на посочените по-горе изключения) към датата на 
членство и в съответствие с графика, предоставен от България, за премахване на останалите 
ограничения (CONF-BG 34/01). ЕС отбелязва, че България е поела ангажимент (CONF-BG 
05/01 и 34/01) до края на 2002 г да бъдат приети. необходимите изменения и допълнения на 
Валутния закон, а в кратък срок след това и наредбите по неговото прилагане. Базирайки се 
на тяхното съответствие с acquis и готовността за прилагането им, ЕС отбелязва, че България 
заявява своето намерение да хармонизира нормативната уредба относно разпределянето на 
активите на застрахователните компании, пенсионните фондове и спестовни и кредитни 
обединения най-късно към датата на присъединяването. ЕС насърчава България да 
хармонизира тази регламентация още преди датата на членство. 
 
ЕС отбелязва, че България е потвърдила (CONF-BG 34/01), че всички ограничения, свързани 
със свободното движение на капитали, са били идентифицирани. В случай, че бъдат 
идентифицирани други такива ограничения, те ще бъдат премахнати преди датата на 
членство.  
 
Придобиване на право на собственост върху земя 
 
ЕС отбелязва поетия от България ангажимент за изменение на чл.22 от своята Конституция 
преди датата на членство, с цел отмяна на съществуващата обща забрана по отношение на 
чуждестранните физически и юридически лица на страните-членки на ЕС и ЕИП да 
придобиват право на собственост върху земя.  
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ЕС отбелязва постигнатия от България прогрес по отношение либерализирането на уредбата 
за придобиване право на собственост върху недвижими имоти, различни от земя. ЕС води 
бележки по българските ангажименти (CONF-BG 34/01), вземайки под внимание решението 
на Европейския Съд на Правосъдието от13 Юли 2000 по дело C-423/98 Алфредо Aлборе, да 
се установи преди присъединяването не-дискриминиращ режим за придобиване на право на 
собственост върху недвижими вещи в области, свързани с националната сигурност. ЕС 
отбелязва, че въпреки това България възнамерява да запази съществуващия към 31 декември 
1999 г. режим по отношение на трети страни.  
 
ЕС също така отбелязва, че България възнамерява да запази съществуващите към 31 
декември 1999 г.законови забрани чуждестранни физически и юридически лица от трети 
страни да придобиват право на собственост върху земя в страната. ЕС припомня, че чл.57 от 
Договора за ЕС предоставя на България правото да запази по отношение на трети страни 
ограничения, отнасящи се по-специално до преки инвестиции в недвижими имоти, които са 
съществували към 31 декември 1993 г. и са все още в сила. ЕС отбелязва, че 
диференцираното третиране спрямо трети страни, коeто би се появило като последица от 
приемането на ревизираната дата, ще бъде ограничено и ще представи цялостно 
либерализиране в духа на принципите на Договора за ЕС, в съответствие със свободното 
движение на капитали и плащания, не само в рамките на ЕС, но също и по отношение на 
операции с трети страни. ЕС може да приеме, че Договора за Присъединяване с България ще 
замести датата 31 Декември 1999 със споменатата, съдържаща се в Член 57(1) от Договора за 
ЕС като се има в предвид придобиването в България на недвижима собственост от физически 
и юридически лица от трети страни. 
 
ЕС отбелязва ревизираната позиция на България (CONF-BG 34/01), в която исканията за 
преходен период относно придобиване право на собственост върху недвижими имоти, 
различни от селскостопанска и горска земя се ограничават до придобиване право на 
собственост върху земя за второ жилище. ЕС отбелязва информацията, предоставена от 
България относно нейната правна рамка за придобиване право на собственост върху земя и 
относно легалните дефиниции на различните типове земя. Също така ЕС отбелязва 
изявлението на България, че нейното законодателство позволява на чуждестранни физически 
и юридически лица свободно да придобиват право на собственост върху сгради и ограничени 
вещни права върху земя, обхващащи право на ползване, право на преминаване (сервитут), 
правото на строеж и право на надстрояване. Освен това ЕС отбелязва изявлението на 
България, че ограниченията при придобиване право на собственост върху земя не се 
прилагат по отношение на фирми, дори и такива със 100% чуждестранно участие, 
регистрирани в съответствие с българското законодателство. ЕС отбелязва, че от датата на 
присъединяването, чуждестранните физически и юридически лица, желаещи да се установят 
в България, ще имат право да купуват земя за първо жилище, административни и стопански 
сгради. На гражданите на ЕС, пребиваващи на територията на България, ще се предоставят 
същите права, както на българските граждани по отношение придобиването на земя за второ 
жилище. Страните-членки от Европейското Икономическо пространство ще се третират по 
същия начин както страните-членки на ЕС.  
 
В светлината на ревизираната българска позиция и разяснения, ЕС отбелязва, че искането за 
преходен период по отношение придобиването на право на собственост върху земя за второ 
жилище е ограничено по време и обхват и няма да доведе до деформации по отношение на 
конкуренцията във вътрешния пазар, нито ще има някакво значително отражение върху 
функционирането на общите политики на ЕС. Освен това ЕС отбелязва, че искането не води 
до преки чуждестранни инвестиции и няма да възпрепятства свободното упражняване на 
правото на установяване по отношение на различните професии. 
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Въз основа на тези съображения ЕС може да приеме преходен период от пет години, в 
течение на който България може да запази националните си разпоредби в съответствие с по-
горе споменатата информация и ангажименти по придобиване право на собственост върху 
земя за второ жилище по отношение на гражданите на ЕС и юридическите лица- местни лица 
за ЕС. Независимо от това, ЕС подчертава, че такъв преходен период не трябва да влияе по 
никакъв начин върху права, свързани с други свободи. 
 
По отношение на земеделските и горските земи, ЕС подчертава, че завършването на 
вътрешния пазар е ключов елемент на acquis и, че пълното хармонизиране по отношение на 
acquis в тази сфера във възможно най-кратък срок по тези съображения е силно желано. ЕС 
отбелязва наличието на график, съдържащ мерки, планирани за изпълнение през искания 
преходен период с цел пълното либерализиране на пазара на земя (CONF-BG 34/01). ЕС 
отбелязва, че позициите на България (CONF-BG 34/01 и 42/01) по този въпрос са в пълно 
съответствие с Общата позиция на ЕС (CONF-BG 28/01). 
 
ЕС припомня, че би могло да се предвиди преходен период от седем години по отношение на 
придобиване право на собственост върху земеделска и горска земя от чуждестранни 
физически и юридически лица. ЕС отбелязвам, че ще е необходимо обсъждането на този 
въпрос да продължи и ако е необходимо, да се върне към тази глава в подходящ момент, за 
да прегледа внимателно и обсъди и други въпроси в светлината на преговорите по глава 7 
“Селско стопанство”. 
 
Общият преглед на преходния период ще се проведе на третата година от преходния период. 
За тази цел, Комисията ще докладва в подходящо време на Съвета. Съветът може, 
действайки единодушно по предложение на Комисията, да реши дали да намали или да 
увеличи преходния период. ЕС отбелязва, че България приема това условие (CONF-BG 
42/01).   
 
По време на преходния период България може да съсредоточи усилията си върху промени в 
националното си законодателство с цел отмяната на конституционната забрана и да 
регламентира придобиването на право на собственост върху земя в страната. В никакъв 
случай граждани на ЕС в тази връзка не могат да получават по-малко благоприятно 
третиране, отколкото към момента на подписването на Споразумението за асоцииране, нито 
да бъдат третирани по по-рестриктивен начин отколкото граждани на трета страна. 
 
Самонаетите фермери, които искат да се установят и да пребивават в България ще бъдат 
изключени от обхвата на преходния период и няма да са обект на никаква друга процедура 
освен тези, приложими за гражданите на България. ЕС отбелязва, че България също приема 
това условие (CONF-BG 34/01). 
 
Платежни системи 
 
ЕС отбелязва информацията, предоставена от България по платежните системи и поетия от 
България ангажимент за пълно прилагане на Директиви 97/5/EC (включително схеми за 
обезщетяване на клиенти съгласно чл.10от директивата) и 98/26/EC, както и Препоръка 
97/489/EC до края на 2004 (CONF-BG 5/01). 
 
Освен това ЕС отбелязва детайлния график, предоставен от България за прилагането на тези 
две Директиви и Препоръката, както и информацията за начините и способите чрез които 
България възнамерява да въведе от края на 2004 г. адекватни и ефективни процедури при 
оплаквания на клиенти за извършена услуга, а също и при уреждане на спорове между банки 
и техните клиенти (чл.10 от Директива 97/5/EC) (CONF-BG 34/01). 

20545/01 CONF-BG 49/01  4 
  БЪ 



ЕС акцентира на важността, която отдава на ефективното функциониране на платежните 
системи и ще наблюдава напредъка при прилагането на acquis в тази област. Специално 
внимание ще бъде отделено на въвеждането в България на подходящи и ефективни 
процедури за обезщетяване при уреждане на спорове между банките и техните клиенти. 
 
Пране на пари 
 
По отношение на Директива 91/308/EC по предотвратяване използването на финансовата 
система с цел пране на пари, ЕС подчертава голямото значението, което отдава на точното 
функциониране и мониторинг на ефективен механизъм, предотвратяващ прането на пари. ЕС 
отбелязва предоставената от България информация за нейното законодателство в тази област 
и относно ангажиментите, поети от нея да хармонизира българското законодателство преди 
датата на членство по отношение дефиницията за пране на пари, заложена в Директива 
91/308/EEC. ЕС насочва вниманието на българската страна към важността на предстоящото 
развитие на acquis в тази област. 
 
ЕС отбелязва, че в рамките на мониторинга ще се отдели специално внимание дали България 
е осигурила необходимите условия, така че всички свързани с прането на пари професии, по-
специално всички кредитни и финансови институции, да оказват пълно съдействие на 
компетентните власти в борбата против прането на пари в съответствие с Директивата срещу 
изпиране на пари (91/308/EEC) в период, значително по-ранен от датата на 
присъединяването. 
 
ЕС подчертава важността, която отдава на това, дали България е предприела всички 
необходими мерки, за да изпълни препоръките на FATF. 
 

*     *     * 
 

Имайки предвид възможните влияния при прилагането на преходния период относно 
придобиването на селскостопански земи по глава Селско стопанство, ЕС отбелязва, че на 
този етап тази глава не изисква допълнителни преговори. Мониторингът за напредъка 
относно хармонизирането и прилагането на acquis ще продължи през целия период на 
преговорите. Особено внимание ще се придава на своевременното изменение на 
Конституцията на България, както и на Валутния закон, като съответствието на новото 
законодателство с acquis ще се проверява детайлно след приемането на всеки акт. Също така 
специално внимание ще бъде отделено на мониторинга относно възможностите на България 
да прилага ефективно влезлите в сила ангажименти, включително противодействието на 
прането на пари, както и относно предприемането на последващи стъпки, за да се доведе до 
край планирания процес на либерализация. В крайна сметка мониторингът ще обхване също 
и мерките, взети за поддържане на стабилни макро-икономически основи и ефективен и 
добре регулиран финансов сектор с цел да се използват всички преимущества, произтичащи 
от либерализацията и да се противодейства на каквито и да са смущения, които биха могли 
да произтекат от движението на международните капиталови потоци. Необходимо е 
специално да бъдат обсъдени връзките с други преговорни глави, като “Свободно движение 
на хора”, “Свободно предоставяне на услуги”, “Селско стопанство”, “Транспорт”, “Данъчна 
политика”, “Икономически и валутен съюз”, “Култура и аудио-визуална политика”, 
“Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи” и “Международни 
отношения”. Крайната оценка на  съответствието на българското законодателство и 
политики с acquis и неговото прилагане може да се направи на един по-късен етап от 
преговорите. В допълнение към цялата информация ЕС може да изисква за целите на 
преговорите по тази глава, както и за представяне на Междуправителствената конференция, 
България да предоставя редовно подробна писмена информация на Съвета по асоцииране във 
връзка с напредъка по прилагането на acquis. 
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Вземайки предвид посочените по-горе факти, ЕС може да възобнови преговорите по тази 
глава в подходящ момент.  
 
Освен това, ЕС припомня, че може да има ново acquis в периода между 1 януари 2000 и 
приключването на преговорите. 
 
 

_______________________ 
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