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Иkономичесkите отношения мeikqv Бьлг@Jlя и Русия В услоВията на р�!!'�� 
Egyapg МарuноВ 

Иkономuчесku uнcmumym на БАН 

НОРМАТИВНА РАМКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНО
ШЕНИЯ МЕЖДУ БЪАrАРИЯ И РУСИЯ ... 
СЪСТОЯНИЕ И ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ 

Иkономичесkите отношения меЖgу Бъл2ария и Русия В моgерната история са 
обуслоВени от мншkестВо фаkmори, cpeg kоито осноВно място заемат социално
иkономичесkата и общестВено-nолuшuчесkаmа обсmаноВkа kakmo В gBeme cmpaнu, 
таkа и В EBpona u целия сВят. В тазu Връзkа силно Влияние Върху gВустранните от
ношения оkазВа u go20Bopнo-npaBнama рамkа, kоято заgаВа начuнumе за осъщестВя
Ване, забранumе u npuopumeтume В meзu отношения. Omчumaulш фakmopume, goBe
лu go същесmВенu nроменu В отношенията, моЖе ga се очаkВа nреминаВанеmо kъм 
ноВ етаn В ukономичесkuте отношения меЖgу Реnублиkа Бъл2ария и Русkата Феgе
рация kато резултат от nълноnраВноmо членство на Бъл2арuя В EBponeuckия Съюз. 

1. Същесm6у6аща нормаmu6на база на g6ycmpaннume оmношенuя 
Слеg 1991 2. заnоч8а ga се съзgаВа солиgна съ8ременна gо20Ворно-nраВна база на 

бьл2аро-русkuте ukономичесkи отношения. Към настоящия момент меЖ:gу Бъл2арuя 
и Русия на gърЖа8но, nраВumелстВено и ВеgомсmВено нu8о са nognиcaнu мноЖесmВо 
cno2ogбu u go208opu В noчmu Всичku области от Взаимен интерес - 57 меЖgуgърЖаВ
нu u меЖgуnраВumелстВенu gokyмeнma u 51 - на меЖgуВеgомсmВено раВнuще; наg 25 
gоkумента са nognucaнu no 8ъnpocu на сътруgничестВоmо меЖgу 2pago8e, обласmu u 
gру2и ре2ионални cyбekmu на gBeme cmpaнu; В процес на съ2ласу8ане са 20 меЖgуnра
ВuтелсmВенu u меЖgуВеgомстВенu споразумения. ДеuстВащuте норматuВнu goky
мeнmu, ре2улuращu стоnансkuте отношения меЖ:gу Penyблuka Бъл2ария u Pyckama 
Феgерация мо2ат ga бъgат разgелени В три осноВнu 2pynu cnopeg обхВата uм - ре-
2улиращи mъp20Bckume оmношенuя, ре2улuращu оmношенияmа В сферата на ycлy2ume 
u ре2улиращu оmношенuяmа В обласmmа на фuнансumе u uн8ecmuцuиme. 

1.1. Hopмamu6нu gokyмeнmu, с6ързанu с mъpzo6uяma 
"СъВмесmна gеkларачия на Презиgенmа на Penyблuka Бъл2ария 2-н Геор2u ПърВа

ноВ u Презugенmа на Pyckama феgерация 2-н Bлaguмup Пуmuн за nо-наmаmъшно 
заgълбочаВане на npияmeлckume оmношенuя u napmньopcm8omo меЖ:gу Penyблuka Бъл-
2арuя н Pyckama феgерацuя - nognиcaнa на 2.03.2003 2.; 

+ Деkларацuя за mър20Всkо-ukономичесkо и научно-шехнuчесkо съmруgничесmВо, 
nognucaнa om npeмuepume на g8eme страни 2-н Симеон Cakckoбyp22omcku u 2-н Mu
xauл КасяноВ на 5.06.2002 2.; 

-+- Cno2ogбa меЖgу бu8шuя Комшnеm no cmaнgapmuзaцuя u меmроло2ия на РБ u 
ДърЖаВнuя koмumem на РФ no сmанgарmuзация, меmроло2uя u серmuфukация за Вза
uмно nрuзна8ане на peзyлmamume om paбomama no серmифukация - 07.06.1999 2.; 

+ Cno2ogбa меЖ:gу Паmенmноmо BegoмcmBo на Penyблuka Бъл2ария u Pyckama 
агенция no nameнmume u mъp208ckume мapku (Pocnameнm) за съmруg1шчесm80 В об
ластта на uнgycmpuaлнama с�бсmВеносm - 26.03.1998 2.; 
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+ Cno2ogбa за cъmpygнuчecmBo В обласmmа на антuмоноnолната noлшnuka -
19.05.1995 2.; 

+ Cno2ogбa за тър20Всkо-иkономuчесku Връзku u научно-техннчесkо съmруgниче-
сmВо - nognиcaнa на 23.10.1991 2. 

1.2. НорматнВнu gоkументи. сВързанu със сферата на усл� 
+ Сnоразуменuе ме:Жgу Бъл2арсkаmа а2енцuя за ekcnopmнo засmрахоВане u "Ин20-

ссmрах" РФ за cъmpygнuчecmBo В обласmmа на застрахоВанеnю - 19.03.1999 2.; 

+ Cno2ogбa за Възgушнu съобщенuя - 26.11.1997 2.; 

+ КонВенцuя за cъmpygнuчecmBo В обласmmа на Bemepuнapнama меguцuна -
14.03.1996 2.; 

+ Cno2ogбa за cъmpygнuчecmBo u Взаuмоnомощ В мнтничесkаmа geuнocm -
19.05.1995 2.; 

+ Cno2ogбa за ме:Жgунароgнu аВmомобuлнu npeBoзu - 19.05.1995 2.; 
+ Cno2ogбa за морсkо mъp20Bcko kорабоnлаВане - 19.05.1995 2.; 
+ КонВенцuя за съmруgннчесmВо В обласmmа на kapaнmuнama u защитата на pac

meнuяma - 19.05.1995 2.; 
+ До20Вор за съmруgничесmВо В обласmmа на туризма - 14.12.1994 2. 

1.3 .  НормаmиВнu gоkуменnщ сВързани с фuнансumе u uнBecmuuuume 
+ До20Вор за насърчаване u Взаимна защumа на инВесmuциumе om 1993 2. u Про

mоkол kъм не20 om 2.03.2003 2.; 
+ Сnоразуменuе за cъmpygнuчecmBo no Въnросиmе на gанъчноmо зakoнogameлcmBo 

. 2.03.2003 2.; 

+ Cno2ogбa за уре2улuране на Взаuмниmе фuнансоВ11 заgъл:Женuя om 1985 2. и 
оnълнение kъм нея от 5.06.2002 2.; 

+ Cno2ogбa за съmруgнuчестВо и Взаuмоnомощ В борбата с незаkоннuте фuнан-
оВu оnерацuи - 07.06.1999 2.; 

+ Cno2ogбa за uзбя2Ване на gBoiiнoтo gанъчно обла2ане с gанъцu на goxogume и 
мущесmВото от 8.06.1993 2. 

Kamo цяло gо20Ворно-nраВната рамkа на ukoнoмuчeckuтe отношенuята ме:Жgу 
enyблuka Бъл2арuя и Pyckama Феgерацuя е kомnлеkсна, gобре балансирана u nokpuBa 
oчrnu Всuчkи Ва:Жнu асnеkти на тезu оmношенuя. СъщестВуВат няkоu nponycku, ko

o бuха мо2ли ga бъgат раз2леgани kато nречkи за разВumието и nоВuшаВането на 
ekmuBнocmтa на cтonaнckume Връзku ме:Жgу gВете gър:ЖаВи и kouтo бuха мо2ли 

а бъgаm решени чрез обо2атяВанеmо на нормаmиВнаmа база - kakmo на gBycmpaн
o раВнuще, maka u чрез промяна на Въmрешноmо зakoнogameлcmBo на gBeme cmpa-
u. 

2. Осно6нu nроблемu (лuncu) 6 нормаmu6наmа база 
2.1. Ме:Жgуре2ионално cъmpygнuчecmBo1 
СъщесmВено разВиmие наnослеgъk nолучаВа ме:Жgуре2uоналноmо съmруgнuчестВо. 

а реzuонално нuВо са nognucaнu реgица сnоразуменuя за cъmpygнuчecmBo, на базата 
koumo се осъщесmВяВа обмен на uнформацuя, geлe2aцuu, cъgeiicmBue за устаноВя-

1 Прuмерu за makuBa napmньopcmBa са сnоразуменuяmа за съзgаВане на съВмесmнu gруЖесm

за npouзBogcmBo на mlomloнeBu uзgелuя. xpaнumeлнtJ cmoku u npogykmu на лekama npoмuwлe

cm В Тулсkа област; npeгoBopume за съзQаВане на съзgаВане на съВмесmно gpyЖecmBo за npouз-
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Ване на koнтakmu ме:Жgу cтonaнcku cyбekmu, kулmурен обмен u np. За ga се Възста
новят опuюшенuята oтnpegu 1990 2. е съзgаgена Асоцuацuя на бъл2аро-русkuте биз
нес kлубоВе, а мно:ЖестВо областu, общuнu u 2pag0Be на gВете странu съ:ЖuВяВат 
koнтakтume cu от миналото u устаноВяВат ноВu тakuBa. 

Част от норматuВната база за ме:Жgуре2uоналното сътруgнuчестВо са u nognu
caнuтe В npeguшнu 2oguнu cno2ogбu за сътруgнuчестВо ме:Жgу pe2uoнu В Русuя u Бъл-
2арuя, koumo обаче са uз2отВенu без ну:Жното nознаВане на ukoн'oмuчeckuтe xapak
mepucmuku u nотенцuала на отgелнuте областu u ре<шонu В Бъл2арuя u nopagu то
Ва uмam no-ckopo gеkларатuВен xapakmep - не оnреgелят kонkретнu области на сът
руgнuчестВо u не съзgаВат nepcnekmuBu за съВмесmнu geiiнocтu. Основна npuчuнa за 
нuсkата ефеkтuВност на таkъВ тun сътруgнuчестВа е неgоброто nознаВане на 
koнkpemнuтe ну:Жgu, ВъзмоЖностu, сuлнu u слабu странu на еВентуалнuте участнu
цu В тях от ор2анuте, uмащu nълномощuя ga zu съзgаВат, наблюgаВат u nоggър:Жат. 
ТоВа затруgненuе се nogcuлBa u от несъnостаВuмосmmа на cyбekmuтe В Русkата Фе
gерацuя u областuте В Бълzарuя u на тяхната nраВосnособност. 

За ga се noBuшu eфekma от ме:Жgуреzuоналното сътруgнuчестВо, част от те:Же
сmmа за съзgаВане на нормаmuВно-nраВната, реzулuраща meзu партньорства, тряб
ва ga се пренесе от обласmнuте agмuнucтpaцuu kъм oбщuнckume, kou910 no-goбpe 
nознаВат u моzат ga оценят uнmepecume на стоnансkuте субеkтu, нам(ш upaщu се на 
тяхна терuторuя. 1. 

2.2. Мuтнuчесkа noлuтuka 
Бълzарuя еguнстВена от бuВшuте coцuaлucтuчecku страни няма сnоразуменuе за 

митата u uзzogнa мumнuчecka тарuфа с бuВшuя cu тър20Всku партньор номер еg
но. Считано от 1.03.1999 2. Русuя Вkлючu Бълzарuя В сВоята Нацuонална схема за 
nреференцuu, с kоето оnреgелен kpъz бълzарсku cтoku (npeguмнo земеgелсku u gpyzu 
cтoku с no-нucka степен на npepaбomka, В т.ч. меса, млечнu npogykmu u gpyzu npo
gykmu от растuтелен u ЖuBoтuнcku npouзxog, kakmo u koнcepBu, няkоu kозметuчнu 
npenapaтu u мegukaмeнmu u gp.) nолзВат мumнuчecku nреференцuu В размер на 1/4 

от geiicтBaщuтe мuта. Бълzарuя от сВоя страна не намалява мuтата за осноВнu
те pycku cтoku. 

За сраВненuе Полша npogaBa успешно ceлckocтonaнcku cтoku на pyckuя nазар, Ун-
2арuя, Чехuя, Румъния също nрuсъстВат там. ЮzослаВuя gopu uма сnоразуменuе за 
зона за сВобоgна тър20Вuя с Русия слеg nognucaнoтo сnоразуменuе на nраВuтелстВе
но раВнuще. Cnopeg неzо 200 юzocлaBcku cтoku ще се Внасят безмитно на pyckuя па
зар. Русuя не е член на СВеmоВната тър20Всkа орzанuзацuя, а В npegnpucъeguнuтeл
нume gоkументu е kазано, че е Желателно със страни uзВън ЕС u особено с тезu, 
kouтo не са членове на. СТО, ga не се nраВят gВустраннu сnоразуменuя за мuта u 

ВоgстВо на Х11ебнu npogykтu В Челябuнсkа област; nрегоВорuте за разwuряВане на gеuността на 

Вече работещото В T Bepcka област сьВместно gруЖестВо за npouзBogcтBo на тlотlонеВu uзgе

лuя. Tyk трябВа ga се споменат u nognucaнuтe меЖgу kметоВете на MockBa u Софuя Спораэуме

нuя u Меморанgум за сьтруgнuчестВо меЖgу gВете столuцu. пpegBuЖgaщu сьзgаВането на cтo

naнcku струkтурu за uзпьлненuето на тазu заgача. 

СьщестВуВат u много gpyгu npuмepu В тазu насоkа kато наnрuмер nроuзВоgстВото на geтc

ku хранu u рuбнu koнcepBu (Мурмансkа област). оnаkоВьчнu матерuалu (СтаВроnолсkа област). no

geмнu мawuнu (Kupo8cka област). млеkоnреработ8ане (Омсkа u Орло8сkа областu). npouз8ogcтBo 

на натуралнu coko8e (ВоронеЖсkа, KuJ?oBcka. /\uneцka областu) u gp. 
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2.3. Дру2u 
СъщестВуВат u gpy2u заkоноgателнu пречku преg иkономичесkите отношения на 

Бъл2ария u Русия. Еgна от тях е 02раниченuето за заkупуВане на собст5еност от 
чуЖgенци, зале2нало В чл. 22 от Костumуцията2 u чл. 29 от Заkона за собстВеност
та3, kоето 02раничаВа Възмшkността на русkи 2раЖgанu за прugобuВане на неgВuЖu
мо имущество на територията на РБъл2ария. 

Дру2 проблем е ВъВеgения gВустранен ВизоВ реЖuм за 2раЖgаните на gВете стра
ни, Желаещи ga пътуВат В няkоя от тях. От 01.10.2001 2. меЖgу Републukа Бъл2ария 
u Русkата Феgерация беше установен Визов реЖuм. В съотВетстВuе с пoлumukaтa 
на бъл2арсkото праВumелстВо за аkmиВизuране на gВустраннuте отношения, от 
28.09.2001 2. бъл2арсkата страна ВъВеgе еgностранно облеkчени условия прu получа
ването на Buзu за peguцa pycku 2раЖgани4• От 1.10.2001 2. русkата страна също Въ
Веgе ВuзоВ реЖuм за посеш,аВащите Русkата Феgерация бъл2арсku 2раЖgани. Съще
стВуВа проеkт на Спо2оgба меЖgу ПраВителстВото на Републиkа Бъл2ария и Пра
ВuтелстВото на Русkата Феgерацuя за Взаuмнuте nътуВанuя на 2paЖgaнume, В ос
ноВата на kouтo са зале2нали условия за значителни облеkчения прu изgаВане на Bu
зu за шupok kръ2 2раЖgани на gВете странu. Слеg проВеЖgане на gBa kръ2а от пре-
20Ворu, В MockBa u София, теkстът на спо2оgбата беше оkончателно съ2ласуВан. 
Преgстои неuното поgписВане. ВъВ Връзkа с ВuзоВия реЖим, затруgненuе иgВа и от 
фakma, че бъл2арсku koнcyлcku отgелu uма само В 2олемumе 2pag0Be В Русия, а русkи 
В Бъл2ария - само В София, Варна и Русе, kоето затруgняВа получаването на Виза. 
ТоВа оkазВа Влияние Върху мно20 области от общ ukономичесkи интерес u наu-Вече 
В сферата на туризма. 

Също таkа, kато Временно затруgненuе моЖе ga се приеме u Влезлият В сила през 
2004 2. ноВ мumнuчесkи kogekc на Русkата Феgерация, kouтo е причина за преструk
mурuрането на пазара на мumнuчесkите услу2u В Русия. ТоВа означава, "че тези рус
kи Вносители (В т.ч. и партньори на бъл2арсkите износители), koumo ползВат ycлy
zume на афuлиранu с pyckume мuтницu cтpykmypu, ще бъgат прuнуgени ga променят 
cBoume ло2истичнu схеми за Внос u ga преnоgписВат go20Bopu с ноВи за тях мumнu
чесkи броkери, т.е. с\тези, kouтo останат на пазара"5. ТоВа Bogu go Временно нап
реЖение и поkачВане Ценumе на мumнuчeckume услу2u. Като резултат мо2ат ga се 
очаkВат пърВоначални затруgнения прu Вноса на стоkи, по-Висоkи paзxogu за мumнu
чесkото им осВобоЖgаВане u Възможно поkачВане на цените им. Тозu проблем оба
че е Временен u решаването му е само Въпрос на аgаптиране на същестВуВащumе 
cmpykmypu u фирми. 

Налuце са u няkоu gpy2u затруgнения - не толkоВа от норматиВен xapakmep, а 
по-сkоро от бюроkратuчна 2леgна точkа, сВързанu с преgубеgеност u kорупционнu 
пpakmukи, koumo оkазВат Влuянuе Върху eфekmиBнocmma на бъл2аро-русkumе отно-

2 Koнcmumyцuя на Penyблuka Бьлгарuя. Чл. 22. ( 1) ЧуЖgенцumе u чуЖgесmраннumе lopuguчecku 

лuца не могаm ga npugoбu8am npa8o на собсm8еносm Вьрху земя ос8ен npu наслеgя8ане no заkон. 

В moзu случаu me слеg8а ga nрех8ьрляm coбcm8eнocmma cu. 

3 Заkон за coбcm8eнocmma. Чл. 29. ( 1) ЧуЖgенцu u чуЖgесmраннu lopuguчecku лuца не могаm ga 

npugoбuBam npa8o на собсm8еносm Вьрху земя В cmpaнama. 

4 Peweнue на МС № 659 om 28.09.2001 г. 

5 /\озаноВ. К., KakBo ноВо 8 но8uя мumнuчecku kogekc на Русuя, Caнkm Петербург, 2003 г. 
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шенuя. За nремахВането на тезu cnънku обаче egBa лu лесно ще се намерu еgнознач
но и ефеkтuВно решенuе, маkар че налоЖената ВъВ Връзkа с членстВото В ЕС u nро
ВеЖgана В момента В България аknшВна антukоруnцuонна noлuтuka бu могла ga gon
puнece много В тоВа отношение. 

3. Бъл2арuя kamo член на ЕС - nepcnekmu6u за paз6umue иа бъл2аро-русkumе оm
ношенuя 

3.1. НорматuВна база на ЕС - състоянuе u npuopuтeтu 
Външноukономuчесkата noлuтuka на България е слеgстВuе от nълноnраВното 

членство В EBponeiickия съюз. ПрuсъеguняВането на България В ЕС обуславя Възnрu
емането на npuopuтeтu, съобразенu със заgълЖенията, nроuзтuчащu от членство
то, uзразяВащu се В участuето u nрuлагането на noлumukume на Съюза. Друга ВаЖ
на nocлeguцa от членството на България В ЕС е промяната, kоято то налага В за
kоноgателстВото - kakтo Вътрешното, таkа u В gВустраннuте отношения с тре
ти странu, тъй kато сnрямо тях се nрuлагат общата търгоВсkа noлuтuka, обща
та мuтнuчесkа тарuфа: Като цяло моЖе ga се очаkВа, че щ�стВото на България 
В ЕС ще спомага за nоgобряВането на ВъзмоЖностuте за тър2QВия u разВuтuето 
на ноВu формu на сътруgнuчестВо (услущ npeku uнBecтuцuu u gp.). 

В kонтеkста на nрuсъеguняВането на България kъм EBponeiickuя съюз, страната 
npue geiicтBaщuтe меЖgунароgнu goгoBopu u cnoгogбu меЖgу Съюза u Русия. Прав
ната основа на отношенията на ЕС с Русия е Сnоразуменuето за nартньорстВо и 
сътруgнuчестВо (Partnership and Cooperation Agreement) от 1997 г. ЕС също maka заgа
Ва осноВнuте нacoku за отношенията с Русuя В "Обща стратегия" ( Соттоп Strategy) 
от 1999 г„ kоято geiicmBa go 2004 г. ВаЖен gokyмeнm е u nognucaнomo СъВмесmно 
uзяВленuе no разшuряВането на ЕС u отношенията меЖgу ЕС u Русия (Joint Statement 
оп ЕИ Enlargement and EU-Russia Relations), В koemo са оmчетенu особенuте eфekmu 
на nрuсъеguняВането на ноВuте 10 kъм ЕС u Влиянuето му Върху ukoнoмuчeckшne 
uм отношения с Русия u са усmаноВенu няkоu gогоВореностu, gоnълВащu Сnоразуме
нuето за napmньopcmBo u сътруgнuчестВо. Чрез nрограмаmа 'D\CIS е осuгурено тех
нuчесkоmо cъmpygнuчecmBo за nоgnомагане на няkоu gогоВоренu целu. Също maka са 
сkлюченu няkоu mъpгoBcku cnoгogбu, kakтo u тakuBa В областта на нaykama u mex
нoлoгuume. 

Споразуменuеmо за napmньopcmBo u сътруgнuчестВо (СПС) Влuза В сuла от ge
keмBpu 1997 за nърВоначален пepuog от 10 гoguнu. Paзnopegбume на СПС пokpuBam 
шupok спеkmър от пoлuтuku, В moBa чuсло пoлumuчecku guалог, търговия със cтoku 
u услугu, бuзнес u uнBecтuцuu, фuнансоВо u юpuguчecko съmруgнuчестВо, науkа u mех
нологuu, образоВанuе, eнepгemuka, яgрено u kocмuчecko съmруgнuчестВо, оkолна cpe
ga, трансnорm, ky лmура. u cъmpygнuчecmBo за nреgотВраmяВане на незаkоннu geiiнoc
mu. През апрuл 2004 са пpuemu u npaBuлa за решаване на cnopoBe no СПС. Сnоразу
менuеmо устаноВяВа uнсmпmуцuонална рамkа за регулярнu koнcyлmaцuu6 меЖgу ЕС u 

Русuя. То geiicmBa go 2007, но мшkе ga бъgе nоgноВяВано еЖегоgно7. 
За gоnълВане u nоgnомагане на разпореgбuте на СПС същесmВуВаm няkоu cekmop

нu u меЖgунароgнu gогоВореностu, kakmo u gpyгu uнструментu на cъmpygнuчecmBo: 

6 Срещu на gьp>kaBнu глаВu. koumo се npoBe>kgam gBa nьmu гoguwнo u onpegeляm cmpameгuчec

kume napaмempu на gBycmpaннume оmноwенuя; на нuВо мuнucmepcmBa е сьзgаgен nосmоянен сь

Веm за napmньopcmBo (Permanent Partnership Council); на Bucwe noлumuчecko u ekcnepmнo нuВо; no

лumuчecku guалог мe>kgy мuнucmpu�e на Вьнwнumе paбomu; pegoBнu koнcyлmaцuu no Bьnpocume 
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и1=ьреоВШiт1-1н сьс сп-rема11а а tflckc111wJm проgуlМIЪ с рщл.арана 01тг=gБус111ранна спор -
зумения; през ноемВрu 2002 на pyckuтe uзносuтелu е -прuзнат "статут на пазарна 
ukoнoмuka" (тarket есопоту status); през 2000 2. е установен т.нар. Енер2uен guaлo2 
за обсъЖgане u сътруgнuчестВо В енер2етukата; същестВуВа u споразумението за 
сътруgнuчестВо В областта на науkата u техноло2uuте, В чuiiтo обхВаm Влuзат u 
яgрената cu2ypнocm u атомната енер2ия; теkат u пре20Ворu В мно20 gpy2u облас
ти. 

ОсноВнuте пpuopumeтu, залоЖенu В норматuВната база за разВuтuе на отноше
нията на ЕС с Русия са Взаuмното прuла2ане на статута "наii-обла2оgетелсmВана 
нация", ВъВеЖ:gанеmо на специален реЖ:uм на mър20Вия със стомана u яgренu мате
рuалu, улесняването на прuла2анеmо на сВобоgата на устаноВяВане, сблuЖ:аВането на 
заkоноgателстВоmо (особено В областите на ukономuчесkото сътруgнuчестВо ), за
щumата на uнтелеkmуалнаmа собстВеност, прuла2ането на мepku за защuта на 
тър20Вията В областта на aнтugъмnuн20Bume npoцegypu u пpegnaзнume мepku. 

3.2. ВъзмоЖностu npeg бъл2аро-русkuте отношения В kонтеkста на членстВото 
на Бъл2ария В ЕС 

· 

Като цяло gеiiстВащата В момента gо20Ворно-nраВна база на отношенията меЖ
gу Бъл2ария u Русия отразява почтu Bcuчku осноВнu нacoku, зagageнu kато пpuopu
тemнu om Споразумението за партньорство u сътруgнuчестВо, kато слеg пълноп
раВното членство на Бъл2ария В ЕС няkоu от geiicтBaщuтe gо20Вореностu трябВа 
ga претърпят няkоu преguмно формалнu kopekцuu. По-2олемu nроменu трябВа ga се 
очаkВат ВъВ Вътрешното заkоноgателстВо на Русkата феgерация. 

Промените В заkоноgателстВото на Бъл2ария, сВързанu с nрuсъеguняВането kъм 
ЕС ще решат няkоu от същестВуВащumе проблеми npeg сътруgнuчестВото меЖgу 
Бъл2ария u Русия. Taka напрuмер, слеg Влuзане В сuла на До20Вора за nрuсъеguняВане 
на Републukа Бъл2ария kъм EBpoпeiickuя съюз, uма ВъзмоЖност за поgпuсВане на 
gВустранен go20Bop с Русkата феgерация за устаноВяВане на nраВuлата за прugобu
Ване на собстВеносm от pycku 2раЖgанu В Бъл2ария8. 

Със заложеното В Сnоразуменuето за nартньорстВо u сътруgнuчестВо gВустран
но третиране със статут на наii-обла2оgетелстВана нация мо2ат ga се решат 20-
ляма част от проблемите, сВързанu с мuтнuчесkuте тарuфu, същестВуВащu В мо
мента. Дру2 позumuВен момент, зале2нал В Споразуменuето, е сблuЖ:аВането на рус
kото заkоноgателстВо В ukономuчесkата сфера с тоВа на ЕС, kоето ще goBege go 
блuзост В норматuВ�а база на Бъл2ария u Русия. ТоВа ще улеснu работата u 
nартньорстВото на стоnансkuте cyбekmu, kakmo u ще noBuшu ВъзмоЖностuте за 
меЖgуре2uонално сътруgнuчестВо. 

на чo8ewkuтe пра8а; на парламентарно нu8о 8 сьзgаgенuя kомuтет за парламентарно сьтруgнu

чест8о (Parliaтeпtary Cooperatioп Coттittee) u т.н. 

7 В gне8нuя peg на 30-тата среща ЕС-Русuя. про8еgена на 18 маu 2007 е 8kлlочено u обсь>kgа

не на но8о споразуменuе, kоето ga заменu gеuст8ащото сега СПС. 

8 Констuтуцuя на Републukа Бьлгарuя. чл. 22. ( 1) (Изм. ДВ. бр. 18 от 2005 г_, 8 сuла от gатата 

на 8лuзане 8 сuла на Дого8ора за прuсьеguня8ане на Републukа Бьлгарuя kьм E8poпeuckuя сьlоз.) 

Чу>kgенцu u чy>kgecrnpaннu lopuguчecku лuца могат ga прugобu8ат пра8о на собст8еност 8ьрху зе

мя прu усло8uята. проuзmuчащu om прuсьеguня8ането на Републukа Бьлгарuя kьм E8poпeuckuя сь

lоз uлu по сuлата на ме>kgунароgен gого8ор. ратuфuцuран. обнароg8ан u 8лязьл 8 сuла за Periyблu

ka Бьлгарuя. kakтo u чрез наслеgя8ане по заkон. 
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4. Заkлюченuе u uз6ogu 
СъщестВуВащата В момента нормативна база за ukономичесkите отношения 

ме:Жgу Републиkа България и Русkата Феgерация е заВършена и регулира почти Всичkи 
аспеkmи на тези отношения. СъщестВуВат няkои проблеми, koumo биха могли ga 
бъgат решени чрез приемането на няkои ноВи gогоВорености от gВете страни, kато 
например нераВностоuното митничесkо отношение, Въпросите, сВързани с 
nриgобиВането и прumе:ЖаВането на собстВеносm, облеkчаВането на ВuзоВия ре:Жим 
и gp. 

Премахването на част от тези затруgнения ще бъgе поgnомогнато от 
пълнопраВното членство на България В ЕС наu-Вече от глеgна точkа на наличната 
нормативна база на отношенията ме:Жgу ЕС и Русия, kakmo и на базата на 
oчakBaнume промени В българсkото заkоноgателстВо. ПрисъеgиняВането на 
страната kъм ЕС ще оkа:Же Влияние Върху gВустраннumе отношения и nopagи 
прилагането на общите nолитukи на Съюза спрямо трети страни, kakmo и от 
глеgна точkа на приоритетите, заgаgени В норматиВщшrа база на отношенията 
ме:Жgу ЕС и Русkата Феgерация. 

Част от фаkmорите, затруgняВащи иkономичесkите отношения ме:Жgу България 
и Русия обаче имат много по-заgълбочен xapakmep и ще проgъл:ЖаВат ga 
затруgняВат разВumието им. Tyk трябВа ga се спомене nреgубеgеността на 
различни раВнища (gори на Висоkо ниВо - kamo gър:ЖаВна полиmukа) kъм русkия пазар, 
geucтBaщume В много сфери kорупционни пpakmukи, cyбekmume с нормотВорчесkа 
nраВосnособност за съзgаВане и регулиране на ме:Жgурегионални парmньорстВа и gp. 
За траuното и ефеkmиВно решаване на тези проблеми е необхоgимо ga е налице Воля 
на gъp:ЖaBume, изразяВаща се В съзgаВането и прилагането на целенасочени и 
nослеgоВателни мерkи, целящи премахВането на тези пречkи, за ga се gостигне go 
поВишаВане ефеkmиВността на иkономичесkumе отношения ме:Жgу България и Русия. 
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