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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 
 
 
 

З  А  К  О  Н 
 

за ратифициране на Споразумението за второ изменение на 
Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от 
Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската 
общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону 
на 23 юни 2000 г. и изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г., 
и на Вътрешното споразумение между представителите на правителствата 
на държавите - членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на 

Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно 
многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г. в съответствие 
със Споразумението за партньорство АКТБ–ЕС и за разпределението на 
финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се 

прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския 
съюз 

 
 
Чл. 1. Ратифицира Споразумението за второ изменение на 

Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от 
Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската 
общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на  
23 юни 2000 г. и изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г., 
подписано в Уагадугу на 22 юни 2010 г.   

Чл. 2. Ратифицира Вътрешното споразумение между представителите 
на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз, заседаващи в 
рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз 
съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г. в 
съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ–ЕС, и за 
разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, 
за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, подписано в Брюксел на 26 юни 2013 г. 
 

Законът е приет от 42-ото Народно събрание на ……………… 2013 г. 
и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 
/Михаил Миков/ 
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М  О  Т  И  В  И 
 
 

към проекта на Закон за ратифициране на Споразумението за второ 

изменение на Споразумението за партньорство между членовете на 

групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една 

страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга 

страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и изменено за първи път 

в Люксембург на 25 юни 2005 г., и на Вътрешното споразумение между 

представителите на правителствата на държавите - членки на 

Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно 

финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно 

многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г. в 

съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ–ЕС и за 

разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и 

територии, за които се прилага част четвърта от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

 

 

С подписването на Договора за присъединяване към ЕС България пое 

редица ангажименти както по хармонизирането на националните норми и практики, 

така и по отношение на координацията на външната си политика, в това число за 

участие в политиката на ЕС за сътрудничество за развитие и  съвместни действия 

по отношение на трети страни.  

Член 6, т. 5 от Договора за присъединяване на България към ЕС 

предвижда, че България и Румъния се присъединяват към Споразумението за 

партньорство между държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн 

(АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от 

друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. Тази разпоредба обаче не 

предвижда автоматично присъединяване на страната ни към Ревизираното 

споразумение, подписаното на 25 юни 2005 г. в Люксембург. Предвид това на 29 

ноември 2007 г. страната ни ратифицира Ревизираното споразумение, подписано на 

25 юни 2005 г. (ДВ, бр. 104 от  

2007 г.).  

На 22 юни 2010 г. в Уагадугу страната ни подписа Споразумението за 

второ изменение на Споразумението за партньорство между държавите от Африка, 

Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и 

нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и 

изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г., при условие за последваща 

ратификация.  
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Ратификацията е необходима по силата на чл. 85, ал. 3 от Конституцията 

на Република България. 

Основен инструмент на Споразумението от Котону за финансиране на  

сътрудничеството между ЕС и АКТБ е Европейският фонд за развитие (ЕФР). 

Европейският фонд за развитие се основава на отделно вътрешно споразумение 

относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно 

многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г. в съответствие със 

Споразумението за партньорство АКТБ–ЕС и за разпределението на финансовата 

помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от 

Договора за функционирането на Европейския съюз. 

Съгласно 11-ия ЕФР, който ще влезе в сила на 1 януари 2014 г., 

финансовото участие на Република България в 11-ия ЕФР е определено на базата 

на формулата (ключ), основаваща се на  БВП,  в размер 0,21853 на сто  от общата 

сума на Фонда. При обменен курс 1 евро = 1,95583 лв., общо за периода 2014-2020 

г., сумата, която България ще внесе като вноска в ЕФР ще възлезе на 

130 384 941 лв., разпределени индикативно по години, както следва: 2014 г. – 

13 386 404 лв.; 2015 г. – 17 895 553 лв.; 2016 г. – 18 455 457 лв.; 2017 г. – 19 075 198 лв.; 

2018 г. – 19 754 776 лв.; 2019 г. – 20 498 465 лв.; 2020 г. – 21 319 088 лв. 

Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на 

държавите - членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, 

относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно 

многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г. в съответствие със 

Споразумението за партньорство АКТБ–ЕС и за разпределението на финансовата 

помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от 

Договора за функционирането на Европейския съюз, е подписано от България на 22 

юни 2013 г. в Брюксел при условие за последваща ратификация.  

Ратификацията е необходима по силата на чл. 85, ал. 1, т. 4 и 8 от 

Конституцията на Република България. 

 
 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

(Пламен Орешарски) 


