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ПРАВНА ПРИРОДА НА ЕО/ЕС 
 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ:  
 
 
 
 
 

УНИКАЛЕН ПРАВНО- 
ПОЛИТИЧЕСКИ МОДЕЛ! 

 
УНИКАЛЕН МОДЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ 

МЕЖДУ СУВЕРЕННИ ДЪРЖАВИ 
   

      



   

ПРАВНА ПРИРОДА НА ЕО/ЕС 
 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ПОЗНАВАМЕ ЕВРОПЕЙСКОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО? 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

ЗА ДА БЪДЕМ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ НА 
                    ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР    

      



ПРАВО НА ЕС 

 Уникална  
автономна правна 

система 
 

• Видове актове на ЕС  
• Автономно присъства в 

националния правов ред 
• Принципи на приложение  

 



ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА 
ПРАВОТО НА ЕО 

 
• ПИСАНИ  
- Първично право 
- Вторично право 
- Други източници 

 
• НЕПИСАНИ 
- Общи принципи на правото 
- Правен обичай 
- Практиката на Съда !!! 



ПЪРВИЧНО ПРАВО 

Учредителни 
договори: 

• Договор за създаване на 
ЕОВС 
(18.04.1951/25.07.1952) 

• Договор за създаване на 
ЕИО (25.03.1957/01.01.1958) 

• Договор за създаване на 
ЕОАЕ (25.03.1957/01.01.1958) 

 



ПЪРВИЧНО ПРАВО 

РЕВИЗИИ: 
• Единен европейски акт  
 (17/28.02.1986/1.07.1987) 

• Договор за Европейски съюз 
 (7.02.1992/1.11.1993) 

• Договор от Амстердам 
 (2.10.1997/1.05.1999) 

• Договор от Ница (26.02.2001/1.02.2003) 
 

• Договор от Лисабон 
     (13.12.2007/01.12.2009) 
 

 
 



ПИСАНИ ИЗТОЧНИЦИ  

 
• Първично право 
- Учредителните договори 
- Ревизиите 
- Други договори 

 

• Вторично право чл.288 
(чл.249 ДЕО) 

- Регламент 
- Директива 
- Решение 
- Препоръки и Мнения 

 
 

 
 
 

 
 



РЕГЛАМЕНТ 

 “Регламентът е акт с общо 
приложение. Той е задължителен в 
своята цялост и се прилага пряко 
във всички държави-членки” 



ДИРЕКТИВА 
 

  
 “Директивата е акт, който обвързва по 

отношение на постигането на даден 
резултат от държавите-членки, до която е 
адресирана, като оставя на националните 
власти свобода при избора на формите и 
средствата за постигане на този резултат” 



РЕШЕНИЕ 

 “Решението е акт, който е 
задължителен в своята цялост за 
онези, до които е адресиран.” 



ПРЕПОРЪКИ И МНЕНИЯ 

 

 “Препоръките 
и мненията 
нямат 
обвързваща 
сила” 



ПРИНЦИПИ на приложение  
на Общностното право 

 
• Върховенство 
• Директен ефект 
 Ролята на Съда на ЕО в 

развитието на 
Общностното право! 

 
Декларация 17 ЛД 



ОБЩ ПАЗАР НА ЕС 
ЕДИННИЯТ ПАЗАР СЕ ОСНОВАВА НА:  

 

Единна митническа тарифа  
+ 

4 СВОБОДИ: 
• Свободно движение на стоки 
• Свободно движение на услуги 

• Свободно движение на капитали  
• Свободно движение на работници 

+ 
Политиката за защита на конкуренцията 

+ 
Сближаване на законодателството 

 



ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР 
Значение на европейското 

законодателство за изграждането на  
Европейския пазар 

 

• Договор за Европейска икономическа 
общност 

• Програма за изграждане на 
Европейския пазар: Бялата книга 1985  
 



 
Бялата  книга 

 • Съдържание: 279 законодателни мерки 
 

• Цел: хармонизиране на законодателството 
за регламентиране на Европейския пазар 

• Ключово: премахване на пречките за 
осъществяване 4 свободи на движение –  

 работна сила, стоки, услуги и капитали. 
• Премахване на: 
 - физически 
 - технически и  
 - данъчни бариери 

 
• График за изпълнение: до края на 1992 г 

 



 
Бялата  книга 

 • Основни мерки: 
 - хармонизиране на техническите 

стандарти 
 - отваряне на държавните поръчки за 

компаниите от държавите членки 
 - освобождаване движението на 

капиталите 
 - премахване на бариерите в търговията с 

услуги 
 - хармонизиране на ставки за акцизи и 

косвено данъчно облагане 
 - премахване пограничния контрол между 

държавите членки 
 



ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР 

Свободно движение на СТОКИ 
• Регламентация: първично, вторично 

законодателство, практиката на Съда на ЕО 
• Основа:  
• Митническият съюз: Забрана на мита и такси с 

равностоен ефект между държавите-членки 
 + 
• Забрана за въвеждане на количествени 

ограничения /пълно или частично/ и мерки с 
равностоен ефект по отношение вноса и износа в 
държавите-членки 

 “Такса с равностоен ефект = всяка парична тежест, наложена 
на стоките поради прекосяването на границата от тях” 

 



ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР 
Свободно движение на РАБОТНИЦИ 

 

  Тясно свързано с: 
 - Правото на установяване 
 - Свободата на предоставяне на услуги 
 

  ДЕИО: свободно движение на работници 
и самонаети лица /икономически субекти и 
производствен фактор/ 

  ДЕС: свободно движение на хора 
    въведе европейското гражданство 
 



ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР 
Свободно предоставяне на УСЛУГИ 

 

• Дефиниция: дейността, която се 
осъществява срещу възнаграждение 

 
= Дейности от промишлен характер 
= Дейности от търговски характер 
= Дейности на занаятчиите 
= Дейности на свободните професии 

Същност: либерализация на търговията с услуги 



ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР 
Свободно движение на КАПИТАЛИ 

 

• Същност: либерализация на капитали/ 
банкови услуги 

- В банковия сектор: Частни лица, фирми, 
инвеститори могат да прехвърлят фондове 
между държавите-членки, да имат сметки в 
банки в държавите-членки, да придобиват 
или емитират акции, да осъществяват 
операции 

- В сектора на застраховането и ценните 
книжа 
 



ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ 
 

Интегрирането на България във 
вътрешния пазар на ЕС:  

 
  - сериозно предизвикателство 
  - хармонизиране на законодателството 
  - прилагане на законодателството ? 
   



ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ 
Интегрирането на България във вътрешния пазар на ЕС:  

  Преговорни глави: Договор за присъединяване 
  Глава І Свободно движение на стоки – Министерство на 

икономиката /ново законодателство: закон за храните, лекарствените 
средства, техническите изисквания към продуктите, в областта на 
стандартизацията, в областта на обществените поръчки и други/ 

   Глава ІІ Свободно движение на хора – Министерство на труда и 
социалната политика, преходен период  

   Глава ІІІ Свободно предоставяне на услуги /ново 
законодателство – закон за банките и ЗБНБ, Закон за гарантиране 
влоговете на банките, закон за застраховането, закон за публично 
предлагане на ценни книжа, закон за защита на личните данни, 
законите за електронния подпис и електронния документ/ - 
Министерство на финансите 

   Глава ІV Свободно движение на капитали – Министерство на 
финансите /валутно законодателство, законодателство  в областта 
на инвестициите, закон за мерките срещу изпирането на пари и 
други/  

 



ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 
• Интернет източници: 

www.europa.eu 
www.curia.europa.eu 
http://nij.bg 
 

• Информационни центрове 
 Информационен център на ЕС и на Бюрото 

на ЕП, Адрес: ул.Московска № 9 
 Учебно-информационен център към НИП:  
   Адрес: ул.Екзарх Йосиф № 14, тел: 9359 136 
 
 
 



ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

• Интернет източници: 
www.bcci.bg - БТПП 

www.bia-bg.com - БСК 
http://www.enterprise-europa-network.bg 
www.mi.government.bg – министерство на 

икономиката, енергетиката и туризма 
www.minfin.bg – министерство на финансите 

www.eufunds.bg – eдинен портал за 
структурните фондове на ЕС 
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