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ПОЗИЦИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ  
Глава 15  

“ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА” 
 

ОБЩА ПОЗИЦИЯ 
Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото 
на ЕС в областта Индустриална политика. 
Работната хипотеза на българското правителство е, че България ще стане 
пълноправен член на ЕС към 01.01.2007. 
В областта Индустриална политика България не предвижда необходимост 
от дерогации и преходни периоди. 

ПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС 
Европейското законодателство в раздел “Индустриална политика” формира 
основните насоки и препоръки за развитие. Основен документ е Council 
Decision 96/413/EC, приемащ Програма за действие на общността за 
засилване на конкурентноспособността, който е изготвен на база чл. 130 от 
Договора за учредяване на ЕС. 
Стратегията за развитие на индустрията, като част от Националния план за 
икономическо развитие на Република България за периода 2000 – 2006г. е 
изготвена изцяло на база на основните принципи на цитирания по-горе 
документ.  
Индустриалната политика на страната и нейните елементи ще бъдат в 
пълно съответствие с европейското законодателство в областта. 
Българската страна следи и задълбочено се запознава с последните 
“комуникации” (communications) на Европейската Комисия за глобализация 
на пазарите и нарастващото значение на информационните технологии.  
Индустриалната политика на България е насочена към засилване на 
конкурентноспособността в промишления отрасъл, което ще се постигне 
чрез действия в следните направления: 

• преструктуриране на предприятията; 



• подпомагане на индустриалното сътрудничество; 

• провеждане на политика за повишаване на качеството; 

• стимулиране на научните изследвания и технологичното развитие; 

• създаване на благоприятен инвестиционен климат. 
Преструктурирането на предприятията се изразява в създаването на 
конкурентноспособна индустрия на базата на жизнеспособни предприятия, 
които работят на пазарен принцип в условията на прозрачност и 
равнопоставеност. Основните инструменти в тази насока са: 

• продължаване процеса на приватизация; 

• ликвидация и несъстоятелност за предприятия, които не са 
жизнеспособни в конкурентна среда.  

Въпросите, отнасящи се до държавните помощи ще бъдат адресирани до 
Глава 6 Политика на конкуренцията. 
Особено внимание се отделя на подобряването на инвестиционния 
климат и привличането на чуждестранни инвестиции. Приетата 
инвестиционна програма на правителството за периода 1998-2001г., 
обхваща инфраструктурни инвестиционни проекти, чиято реализация 
създава условия за развитие и модернизация на индустрията. Търговският 
закон на Република България осигурява пълна равнопоставеност на 
местните и чуждестранни лица за учредяване на търговски дружества, а 
Законът за чуждите инвестиции регламентира равни права и еднакъв ред 
за извършване на инвестиционна дейност. Осигурена е и правна защита на 
конкуренцията и на интелектуалната собственост.  
Административният капацитет за изпълнение на “acquis communautaire” е 
както следва: 

• Цялостното изпълнение и мониторинг на процеса по осъществяване на 
индустриалната политика на Република България се извършва основно 
от Министерството на икономиката.  

• Неправителствените  организации – като браншови камари, съюзи и 
асоциации вземат дейно и постоянно участие, както във формулирането 
на секторните анализи и политики, така и ще участват в мониторинга на 
изпълнението. 

 
*     * 

* 



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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