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Тема на седмицата 
 

 

ЕС на път да поеме повече 

бежанци за презаселване 
 

Около 200 000 бежанци всяка година се нуждаят от 

презаселване от страната, в която са потърсили убежище. До 

момента ЕС приема по 4 500 бежанци за презаселване всяка 

година, но с одобряването на съвместна програма на ЕС 

броят им вероятно ще нарасне. Програмата, която беше разгледана и гласувана в 

пленарна зала, осигурява финансови стимули за страните-членки, които имат желание да 

поемат бежанци.  

Всяка страна, която заявява за пръв път желание да участва в годишната схема за 

презаселване на бежанци, ще получи от Европейския фонд за бежанци фиксирана сума 

от 6 000 евро на бежанец. Страни, които са ползвали финансиране от фонда само веднъж 

в миналото, ще имат право на 5 000 евро на бежанец, а всички останали - по 4 000 евро. 

Споразумението, което Парламентът постигна след преговори със Съвета относно 

програмата, определя списъци с уязвими групи и географски райони на произход на 

бежанците, които следва да се третират с предимство.  

Списъкът с уязвими групи включва жени и деца в опасност, малки деца без 

придружители, лица, преживели насилие и/или мъчения, бежанци със сериозни 

медицински проблеми и лица, нуждаещи се от спешно презаселване с цел осигуряване на 

правна или физическа защита.  

С предимство ще се разглеждат и случаите на хора от Конго, Ирак, Афганистан, 

Сомалия, Бирма и Еритрея, потърсили убежище в определени други развиващи се 

държави. 

Докладчикът на Европейския парламент по програмата за презаселване г-н Rui 

Tavares (Зелени/ЕСА, Португалия) заяви: "Нашите стратегически географски приоритети 

ще гарантират, че ЕС ще може да предприеме действия за предотвратяването или 

разрешаването на кризи в критични райони на света". 

Европейският фонд за бежанци има бюджет от 630 млн. евро за периода 2008-

2013 г. Въпреки това г-н Tavares е на мнение, че само парите не гарантират успеха на 

програмата за презаселване и че е необходима конструктивна административна и 

експертна рамка, която да помогне на страните-членки да увеличат броя на поетите от 

тях бежанци. Той  насочва вниманието към незаконодателна резолюция от 2010 г., в 

която Парламентът прави конкретни предложения в тази насока. 

След като Парламентът даде своето одобрение, както препоръчва парламентарната 

комисия по граждански свободи, страните-членки ще трябват да представят на Комисията 

до 1 май 2012 г. своите оценки за броя бежанци, които ще приемат за следващата 

година. Бъдещото финансиране на политиката на ЕС за презаселване ще бъде решено в 

рамките на преговорите за новата многогодишна финансова рамка за 2014-2020 г. 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

Присъединяването на България към 

Шенгенското пространство, кризата в 

Европа и бъдещето на еврозоната бяха 

основните теми на срещата на 

председателя на парламента Цецка Цачева 

с президента на Чешката република 

Вацлав Клаус 

27/03/2012 

 

 

 

Присъединяването на България към 

Шенгенското пространство, кризата в Европа и бъдещето на еврозоната бяха основните 

теми на срещата на председателя на Народното събрание Цецка Цачева с президента на 

Чешката република Вацлав Клаус. 

Цецка Цачева благодари на държавните институции, на политиците и гражданите 

на Чешката република за категоричната им подкрепа в естествения стремеж да България 

да се присъедини към Шенген. Тя подчерта, че страната ни е платила скъпата цена за 

своето членство, влагайки много средства и инвестиции, за да изпълни критериите. 

Чехия безрезервно подкрепя България за членството й в Шенгенското 

пространство, заяви на срещата президентът на Чешката република Вацлав Клаус. Той 

допълни, че това пространство има както своите предимства, така и недостатъци. Според 

Вацлав Клаус европейските държави осъзнават, че предимства и недостатъци има и 

идеята за еврото. 

Председателят на Народното събрание отбеляза, че българският парламент е дал 

съгласие за сключване на Договора за стабилност, координация и управление в 

Икономическия и валутен съюз, но при определени условия. Едно от условията е 

участието на страната ни да не води до финансови задължения и ангажименти за 

хармонизация на данъчната политика с договарящите се държави от Европейския съюз. 

България не приема общата данъчна политика, тъй като ниските данъци са средство и 

възможност за привличане на инвестиции, допълни Цецка Цачева. 

Извън политическите теми българската културна общественост и политическият 

елит очакват с нетърпение представянето на Вашата книга. Темите, които вълнуват 

личност като Вас, чиято кариера на политик и държавник минава в годините на прехода, 

несъмнено ще представлява изключително голям интерес за българската аудитория, 

отбеляза на срещата председателят на парламента. 
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Предстоящи събития  
 

03/04/2012 

10:30 „Оценка на заплахите от организираната престъпност в България” е темата на 

публична дискусия в Народното събрание  

03/04/2012 

10:45 „Младежката перспектива за растеж на българския бизнес в Европа“ е темата на 

седмото заседание на Съвета за обществени консултации към Комисията по европейските 

въпроси и контрол на европейските фондове  

03/04/2012 

13:00 Заседание на Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните 

основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми 

държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и 

освобождаване и лишаване от него през периода 22 януари 2002 - 22 януари 2012 г. 

03/04/2012 

14:30 Народното събрание ще бъде домакин на кръгла маса на тема „Опитът на 

Великобритания в отнемането на незаконно придобито имущество”  

04/04/2012 

09:00 Пленарно заседание  

04/04/2012 

14:30 Заседание на Комисия по културата, гражданското общество и медиите 

04/04/2012 

15:00 Заседание на Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта 

и спорта 

05/04/2012 

09:00 Пленарно заседание  

05/04/2012 

14:30 Заседание на Комисия по околната среда и водите 

05/04/2012 

14:30 Заседание на Комисия по регионална политика и местно самоуправление 

05/04/2012 

15:00 Заседание на Комисия по здравеопазването 

06/04/2012 

09:00 Пленарно заседание  

06/04/2012 

11:00 Парламентарен контрол 

 

Годишна работна програма   

 

 

Годишна работна програма на НС по въпросите на ЕС за 2012 г. 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/calendar/#6865
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#6865
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#6855
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#6855
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#6855
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1457/sittings/ID/5608
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1457/sittings/ID/5608
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1457/sittings/ID/5608
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1457/sittings/ID/5608
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#6860
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#6860
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/677
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/236/sittings/ID/5607
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/232/sittings/ID/5606
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/232/sittings/ID/5606
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/677
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/234/sittings/ID/5609
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/227/sittings/ID/5610
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/233/sittings/ID/5605
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/677
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/458
http://www.parliament.bg/bg/grp2012
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Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

На 21 март 2012 г. Комисията по икономическата политика енергетика и 

туризъм разгледа и прие на второ четене законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за обществените поръчки, № 102-01-87, внесен от Министерски съвет на 

14.12.2011 г.  

Основана цел на законопроекта е въвеждането в националното законодателство на 

изискванията на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 

2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за 

строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на 

отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО. 

 

На 21 март 2012г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на 

първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на 

вътрешните работи, № 202-01-14, внесен от Министерския съвет на 6 март 2012 г. Два са 

основните момента в настоящия законопроект, върху които се акцентира и това са 

структурната реформа на МВР и въвеждането на стандарта ,,абсолютна необходимост”. 

Със законопроекта не се въвеждат разпоредби, които да противоречат на европейското 

законодателство.   

 

На 28. 03. 2012 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на 

първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 202-01-16, внесен от 

Министерския съвет на 16.03.2012 г.  

Законопроектът въвежда изискванията на Директива 2012/4/ЕС на Комисията 

от 22 февруари 2012 година за изменение на Директива 2008/43/ЕО относно въвеждането 

съгласно Директива 93/15/ЕИО на Съвета на система за идентификация и проследяване 

на взривни вещества за граждански цели. 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

Министър Дончев: България е договорила 71% от еврофондовете 

 

Към момента обемът на договорените евросредства надхвърля 11 

милиарда лева от 15,6 млрд. като обем на цялата рамка, което означава, че 

България е договорила близо 71% от всички възможни средства. Това каза 

министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев за БНР.  

Към момента усилията на всички категории бенефициенти трябва да 

са съсредоточени и към следващия програмен период, който започва от 1 

януари 2014 година. От това, което сторим през следващите 2 години, ще зависи по 

какъв начин ще тръгнем следващия програмен период, обясни Дончев.  

За следващия период средствата от ЕС ще се използват като инструмент, който да 

гарантира една по-добра бюджетна дисциплина. Просто казано една държава, ако 

надхвърли максималните параметри, свързани с бюджетния дефицит - на нея ще й се 

спират европарите. Има и един опит, на който аз симпатизирам - средствата от ЕС, 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/229
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/229
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кохезионната политика, да се използват като мотивиращ инструмент да се провеждат 

реформи в държавите-членки. Много значителни промени ще има, заяви министърът.  

Дончев коментира, че има средства за енергийна ефективност за частни жилища 

през този период. Няма как всички мерки да се базират изцяло на публично 

финансиране. Европейското финансиране трябва да изиграе ролята на стръв, да 

провокира вниманието на хората да направят това саниране на жилищата си. Дори на 

база кредит, ако едно домакинство се санира, то ще бъде на плюс. След 2-3 г. 

средствата, които са дадени, те ще бъдат избити. Въпросът е как собствениците да бъдат 

накарани и стимулирани заедно да вземат подобни мерки. До момента стотици, може би 

150-160 публични сгради са ремонтирани с европейски средства по мерките за 

енергийната ефективност, съобщи Дончев.  

Министърът беше категоричен, че по седемте оперативни програмни за 2011 

година България няма освободени средства. Единственият финансов инструмент, където 

се очаква освобождаване на средства е рибарската програма, но по оперативните 

програми нямаме такава опасност, обясни той.  

За земеделската програма министърът по еврофондовете каза, че се отчитат над 

32% от средства като разплатени, а близо 54% от средствата са договорени.  

 

 

 

Източник: europa.bg 

 

 

  

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

 

ЕП засилва връзките с партньорите от Източна Европа 

 

Депутати от Европейския парламент и от парламентите на 

Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украйна ще се срещнат на 

2-4 април 2012 г. за да обсъдят въпроси относно енергетиката, 

търговията и правата на човека. Това е първото заседание извън ЕС 

на Парламентарната асамблея Евронест, която бе учредена през май 

2011 г. като форум за насърчаване на политическото и 

икономическото сближаване между ЕС и неговите източноевропейски 

съседи.  

От точките в дневния ред на пленарното заседание г-н Кристиан Вигенин (С&Д, 

България), съпредседател на асамблеята от страна на Европейския парламент, насочва 

вниманието към темата за бъдещето на демокрацията и независимите медии в страните от 

Източното партньорство и ЕС.  

Освен това в Баку ще се проведат заседания и на комисиите по енергийна 

сигурност, социални въпроси, политически въпроси и икономическа интеграция към 

Парламентарната асамблея. 

Беларус и Евронест 
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В рамките на събитието в Баку ще се проведе и заседание на работна група за 

Беларус. Към момента по политически причини тази страна не е част от Евронест.  

В тази връзка г-н Вигенин заявява: "Ние се опитваме да продължим диалога с 

представители на Беларус, особено с опозицията и гражданското общество, но 

пълноправното участие на страната в нашата Асамблея ще бъде възможно, само когато 

там се проведат свободни и справедливи избори". 

 

 

 

Председателят на ЕП Мартин Шулц приветства 

Гражданската инициатива 

 

От 1 април 2012 г. започва прилагането на 

регламента за Европейската гражданска инициатива, 

която дава възможност на един милион граждани да 

поискат приемането на европейско законодателство по 

конкретен въпрос. Председателят на Европейския 

парламент Мартин Шулц приветства инициативата на 

специална пресконференция днес, в която също участваха заместник-председателят на 

Европейската комисия Maroš Šefčovič и датският министър по европейските въпроси 

Nicolaï Wammen.  

Г-н Шулц посочи, че "гражданите могат да вкарат директно в законодателния 

процес въпроси, които считат за важни". "Знам случаи, в които подписи и инициативи са 

променяли цялостната политическа посока", заяви председателят на Парламента. 

Въпреки това той отбеляза, че "ние не искаме да влагаме в инициативата 

нереалистични надежди". В отговор на въпрос за възможностите за намеса на 

организирани групи за лобиране в процеса, г-н Шулц посочи, че "ние нямаме илюзии по 

този въпрос", но "трябва да се уверим, че всичко се прави по прозрачен начин". Във 

всички случаи, каза той, "ще бъде много лесно да се установи дали зад определена 

инициатива се крият икономически интереси".  

 

 

"Няма причина да се отлага обвързването на ОСП с 

опазването на околната среда" 

 

Налагането на мерки за зелено земеделие в Общата 

селскостопанска политика (ОСП) е нужно по екологични, 

здравни, но и по икономически причини, подчертава 

професор Alan Matthews от Trinity College в Дъблин в доклад 

относно предложенията на Европейската комисия, насочени към насърчаването на 

устойчивото развитие на селскостопанското производство. Проф. Matthews представи 

своята позиция на семинар, организиран на 19 март 2012 г. от комисията по земеделие в 

Парламента.  

В предложенията си за реформа на Общата селскостопанска политика на ЕС 

Комисията предвижда 30% от общите преки плащания да бъдат предоставяни на 

селскостопански производители, които покриват определени изисквания за опазване на 

околната среда - занимават се с органично земеделие, заделят от своите обработваеми 

площи зони с екологичен фокус (в тях биоразнообразието и качеството на водата и 

почвите са защитени) и разнообразяват отглежданите култури. 
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Докладът на проф. Matthews разглежда очаквания ефект от предложенията и 

възможните алтернативи. Той изтъква редица положителни елементи в идеите на 

Комисията за реформа, като подчертава, че те не натоварват бюджета с допълнителни 

разходи и следователно няма причина да се отлага прилагането им. Те ще спомогнат за 

определянето и финансирането на задължителни стандарти за зелено земеделие в целия 

ЕС. От своя страна, зоните с екологичен фокус осигуряват дългосрочна сигурност и 

устойчивост на селскостопанското производство. 

В същото време проф. Matthews поставя и някои въпроси в доклада си. Според 

него от предложенията може да се заключи, че ще има два вида плащания за 

селскостопанските производители - едно за мерките за зелено земеделие и друго за обща 

подкрепа за селскостопанска дейност. Не става ясно защо са необходими две отделни 

плащания и не правят ли те задължително прилагането на мерките за зелено земеделие, 

казва той.  

Друго безпокойство, което специалистът изразява, е за справедливостта на 

схемата, като проф. Matthews посочва, че органичното земеделие е екологично чисто по 

определение. Докладът призовава и за по-голямо финансиране за екологичните аспекти 

на реформата на селскостопанската политика. 

Следващи стъпки  

Европейският парламент получи предложенията на Комисията през октомври 2011 

г. След влизането в сила на Договора от Лисабон Парламентът и Съветът имат равни 

законодателни правомощия в тази област и вземат решения съвместно.  

Комисията по земеделие обсъди отново реформата на ОСП на заседанието си на 27 

март 2012 г. Очаква се проектодокладите по различните аспекти на реформата да бъдат 

готови до юни, но много депутати са на мнение, че не може да бъде взето окончателно 

решение по тях, преди да бъде достигнато споразумение по Многогодишната финансова 

рамка на ЕС за 2014-2020 г. 

 

 

"ЕС не трябва да приема влошаването на ситуацията с 

правата на човека в Беларус" 

 

ЕС не следва пасивно да наблюдава как ситуацията с 

човешките права в Беларус се влошава, заявява г-н Jacek 

Protasiewicz (ЕНП, Полша), председател на делегацията на 

Европейския парламент за връзки с тази страна. Външните 

министри на ЕС наложиха допълнителни санкции срещу 

Беларус. Европейският парламент гласува в пленарна зала по проект на резолюция, 

заявяваща подкрепа за решението на Съвета. Потърсихме г-н Protasiewicz за коментар по 

темата. За повече информация натиснете ТУК. 

 

 

 

Мартин Шулц: Съюзът за Средиземноморието трябва да 

подкрепи новите парламенти в Арабския свят 

 

 

Укрепването на демократичните структури в страните от 

Арабската пролет трябва да е сред приоритетите за 

Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

според председателя на ЕП Мартин Шулц. Той присъства на 25 

март 2012г. на срещата в Рабат, която събира членове на 

Европейския парламент и депутати от страни от региона на 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/content/20120322STO41649/html/%D0%95%D0%A1-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81
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Средиземноморието.  

В края на заседанието г-н Шулц пое ротационното председателство на асамблеята 

и ще я ръководи една година. "На първо място смятам, че нашата асамблея трябва да 

предприеме стъпки, за да укрепи ролята на новоизбраните депутати и на новите 

парламенти," каза г-н Шулц при встъпителното си слово. 

Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието проведе заседание за 

осми път от учредяването си през 2003 г. Делегацията от 24 депутати от Европейския 

парламенти и техните колеги от 16 страни от региона на Средиземноморието обсъдиха 

възможностите за разрешаване на конфликта в Сирия по дипломатически път и идеята за 

учредяване на Евро-средиземноморска инвестиционна банка. В дневния ред присъстваха 

и темите за мирния процес в Близкия Изток и подкрепата за новоустановените 

демократични режими след Арабската пролет. 

Пленарната сесия гласува по 10 резолюции, които обхващаха теми като ролята на 

жените в процеса на демократизация, различията в териториалното развитие, 

обработката на отпадъци и създаването на Евро-средиземноморски университет. 

Освен 27-те страни-членки на ЕС, в Съюза за Средиземноморието членуват и: 

Албания, Алжир, Босна и Херцеговина, Хърватия, Египет, Израел, Йордания, Ливан, 

Мавритания, Монако, Черна гора, Мароко, Палестинската автономна власт, Сирия, Тунис 

и Турция.  

 

 

Мартин Шулц: ЕС се нуждае от разумен бюджет, който да 

стимулира растежа в Европа 

 

"Европейският парламент няма да приеме по-малко пари в 

европейския бюджет", заяви председателят на ЕП Мартин Шулц 

при откриването на конференцията за финансовата рамка на ЕС 

за периода 2014-2020 г на 22 март 2012 г. Само един разумен 

бюджет би позволил на Европа да инвестира в растежа в условията на ограничения на 

разходите, каза той и настоя, че бюджетът на ЕС следва да се финансира от собствени 

източници, като така биха се избегнали трудните преговори между страните-членки за 

техните вноски.  

В конференцията взеха участие представители на европейските институции и 42 

депутати от парламентите на 21 страни-членки. Основната тема на разискванията бяха 

приходите в европейския бюджет. Към момента около 75% от тях идват от преки вноски 

на страните-членки, определени на базата на техния брутен национален доход. Това 

означава, че преговорите за бюджета обикновено се съсредоточават върху това кой колко 

внася в бюджета и колко получава.  

Комисията предлага опростяване на начина на определяне на приходите в 

европейския бюджет, които идват от данъка върху добавената стойност, както и 

въвеждане на данък за финансовите сделки. Предложенията на Комисията биха намалили 

директните вноски на страните-членки, което ще направи по-лесно договарянето на 

бюджета. Парламентът като цяло гледа положително на тези идеи. 

В речта си при откриването г-н Шулц подчерта, че не е възможно ръководителите 

на страните-членки да добавят нови задачи за европейските институции, а в същото 

време да намаляват средствата, нужни за реализиране на съответните политики. 

Датският министър-председател г-жа Helle Thorning-Schmidt отбеляза, че е много 

важно да се извърши  правилно реформата на бюджета, защото такава възможност се 

открива веднъж на седем години. От името на ротативното председателство на Съвета, тя 

посочи, че бюджетът трябва да се съсредоточи върху изследователската и развойната 

дейност, върху политиките за екологосъобразен растеж и върху солидарността към по-

бедните региони в ЕС. 
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Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу изтъкна, че 

европейският бюджет не е насочен към Брюксел или институциите, а е инвестиционен 

бюджет, който подкрепя проекти в различните региони и градове на Европа. 

Една от основните теми на дискусията бяха предимствата и слабостите на 

предлагания данък върху финансовите сделки. Комисарят по бюджетните въпроси Janusz 

Lewandowski подчерта, че въвеждането му би позволило намаляване с 50% до 2020 г. на 

националните вноски в европейския бюджет. Ако две трети от приходите от него се 

заделят за бюджета на ЕС, а една трета отива в страните-членки, той би осигурил 54 

млрд. евро годишно за европейския бюджет до 2020 г. 

Френската евродепутатка г-жа Pervenche Beres (С&Д) заяви подкрепата си за 

данъка върху финансовите сделки, като заяви, че той засяга дейности, които досега са 

избягвали данъчното облагане. 

В същото време се чуха и по-предпазливи оценки за предложенията на Комисията. 

Г-жа Eva Kjer Hansen, председател на комисията по европейски въпроси към 

датския парламент, предупреди, че не е ясно как данъкът върху финансовите сделки ще 

повлияе върху растежа и конкурентоспособността на европейската икономика. Тя изрази 

съмнения дали данъкът ще получи необходимата подкрепа от страните-членки. 

Г-н Milan M. Cvikl от Сметната палата на ЕС заяви, че приходите от данъка 

вероятно ще са променливи във времето, тъй като обемът на финансовите сделки има 

тенденцията да варира. 

Г-жа Anne E. Jensen (АЛДЕ, Дания), която е сред депутатите, отговарящи за 

подготовката на проектопозицията на ЕП за многогодишната финансова рамка, се обяви 

за опростена система на определяне на приходите, в която не са заложени изключения 

или преразпределения. Г-жа Jensen заяви, че основната промяна следва да бъде 

намаляването на вноските на страните-членки и изтъкна, че Парламентът не иска по-

високи нетни данъци. Тя също така призова за по-голямо внимание към качеството на 

разходната страна на бюджета. 

 

 

 

 

Европейският парламент анализира ползите от данък върху 

финансовите сделки 

 

 

Укрепването на единния европейски пазар и осигуряването на 

справедливо участие на финансовия сектор в усилията за излизане от 

кризата са двата основни аргумента за въвеждането на данък върху 

финансовите сделки. Това стана ясно от представянето на комисаря по 

данъчните въпроси Algirdas Šemeta пред икономическата комисия на 

Европейския парламент на 20 март 2012 г., в което той защити нуждата от 

новия данък.  

Предложението на Комисията идва в контекста на мерките за справяне 

с икономическата криза, която доведе до увеличаване на средното ниво на 

обществения дълг в страните-членки от под 60% от БВП до 80%. 

Властите на страните в ЕС предоставиха помощ в размер на 4,6 трлн. евро на 

финансовия сектор в периода на кризата. В същото време според Комисията финансовите 

институции се радват на данъчни облекчения от около 18 млрд. евро годишно вследствие 

на необлагането на финансови услуги с данък добавена стойност. 

Предложението на Комисията 

Комисията предложи миналата година да бъде въведен данък върху сделките на 

финансови институции с финансови инструменти в случаите, когато поне едната от 

страните по сделката е разположена в ЕС. 
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Ставката за облагане на сделки с акции и облигации се предлага да бъде 0,1%, а 

ставката по сделки с производни финансови инструменти (т.нар. деривати) - 0,01%. 

Очакванията на Комисията са данъкът да привлече приходи в размер на 57 млрд. 

евро годишно. 

Ползи и рискове 

Една от целите на предложението е финансовият сектор да направи своя 

справедлив принос за излизането на ЕС от икономическите затруднения. Комисията 

отбелязва, че гражданите на ЕС са поели разходите за големите спасителни пакети, които 

осигуриха подкрепа за финансовия сектор при избухването на кризата. 

Друг изтъкван аргумент в полза на въвеждането на общ данък върху финансовите 

сделки е, че той ще укрепи Единния европейски пазар, тъй като би обезкуражил рискови 

практики на търговия с финансови инструменти и би допълнил регулативните мерки, 

насочени към избягване на бъдещи кризи. 

Критиците на предлагания данък обаче се страхуват, че оскъпяването на 

сключването на финансови сделки би могло да подтикне финансовите институции към 

пренасочване на част от своя бизнес извън пределите на Европейския съюз.  

Нов източник на приходи за бюджета на ЕС 

Предложението на Комисията предвижда приходите от новия данък да бъдат 

поделени между ЕС и страните-членки. Частта, която ще бъде насочена към европейския 

бюджет, ще компенсира намаляване на вноските на страните-членки.  

Следващи стъпки 

Комисията по икономически и парични въпроси в ЕП е отговорна за изготвяне на 

становище по въпроса, като се очаква то да бъде гласувано в края на април. След това 

позицията на Парламента ще бъде обсъдена и гласувана в пленарно заседание - 

предвижда се това да стане през юни 2012 г. 

   

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

Споразумение на държавите от еврозоната за укрепване 

на защитния механизъм  

 

На заседанието на Еврогрупата, проведено в Копенхаген 

на 30 март 2012 г., министрите на финансите постигнаха 

съгласие за установяване на защитен механизъм на стойност над 

800 милиарда евро като гарант за финансовата стабилност на 

еврозоната.  

Укрепване на съвместната способност за предоставяне на заеми по линия на 

Европейския механизъм за стабилност и Европейския инструмент за финансова 

стабилност. 

Общият таван на заемите, отпускани по линия на временния Европейски 

инструмент за финансова стабилност(ЕИФС) и на постоянния Европейски механизъм за 

стабилност (ЕМС) ще бъде увеличен от 500 милиарда евро на 700 милиарда евро. 

http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm
http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm
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От юли 2012 г. базираната в Люксембург финансова институция Европейски 

механизъм за стабилност ще се превърне в основния фонд за финансиране на новите 

програми за подкрепа на държавите от еврозоната, когато това е необходимо. Новият 

максимален обем на заемите от тази институция ще възлиза на 500 милиарда евро. 

Съществуващите програми, на приблизителна стойност от 200 милиарда евро, ще 

продължат да бъдат финансирани по линия на Европейския инструмент за финансова 

стабилност. 

Капацитетът за отпускане на заеми по линия на ЕИФС/ЕМС допълва вече 

изплатените чрез двустранни заеми и от средства на ЕС 102 милиарда евро в подкрепа на 

Гърция, Ирландия и Португалия. 

Освен това държавите — членки на еврозоната, поеха ангажимент да предоставят 

150 милиарда евро под формата на двустранен принос за Международния валутен фонд. 

Ускоряване на предоставянето на внесения капитал на ЕМС. 

Тъй като наличният капацитет за отпускане на заеми на ЕМС зависи от сумата на 

внесения капитал, Еврогрупата постигна съгласие да ускори внасянето на капитала в 

сравнение с графика, предвиден първоначално в Договора за ЕМС. При необходимост 

плащането може да бъде допълнително ускорено. 

Размяна на гръцките облигации, регулирани от чуждестранното законодателство  

В свое изявление председателят на еврогрупата Жан-Клод Юнкер насърчи 

притежателите на гръцки облигации, регулирани от чуждестранното законодателство, да 

участват в размяната на дълга, предлагана от гръцките власти (участие на частния 

сектор, УЧС), като по този начин допринесат за устойчивостта на гръцкия дълг. Срокът на 

офертата за притежателите на облигации, регулирани от чуждестранното 

законодателство, изтича на 4 април 2012 г. 

За повече информация: 

Изявление на Еврогрупата, 30 март 2012 г. (pdf) (en) 

Изявление на председателя на Еврогрупата, 30 март 2012 г. (pdf) (en) 

Управление на еврозоната (en) 

Интернет страници на Еврогрупата (en) 

Изявление на председателя на Еврогрупата, 9 март 2012 г., наред с другото 

относно УЧС (pdf) (en) 

Изявление на Еврогрупата, 20 февруари 2012 г., относно договарянето на втора 

програма за Гърция (pdf) (en) 

Икономическото управление, представено в графики(интернет страници на 

Комисията) (en) 

 

 

 

Гражданската инициатива — ти можеш да определяш 

програмата! 

 

 

Когато гражданската инициатива стартира на 1 април 

2012 г., гражданите ще могат да участват пряко във 

формулирането на политиката на ЕС. Необходими са един 

милион поддръжници от най-малко седем държави членки, 

за да приканят Комисията да предложи правен акт на ЕС.  

„С гражданската инициатива отваряме цяла нова глава в европейската 

демокрация“, заяви Николай Вамен, министър по европейските въпроси на Дания, на 

пресконференция в Брюксел на 28 март 2012 г. „Когато един милион граждани изразят 

желание за предприемане на конкретно действие, това ще бъде забелязано. И печата, и 

обществеността, а също и ние политиците ще трябва да реагираме в отговор.“ 

http://www.european-council.europa.eu/media/639253/01_-_tscg.bg.12.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/129381.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/1513478/psi_statement_30_march_12.pdf
http://www.european-council.europa.eu/eurozone-governance?lang=bg
http://www.consilium.europa.eu/policies/the-eurogroup.aspx?lang=bg
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/128869.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/128075.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/economic-governance/graph/index_en.htm
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За да се задейства такава инициатива, е необходимо да се сформира граждански 

комитет от най-малко седем души с местожителство в най-малко седем държави членки. 

След това инициативата се регистрира в Комисията на някой от официалните 

езици на Съюза. Предложената инициатива трябва да попада в обхвата на правомощията 

на Комисията за представяне на предложения и не трябва да бъде открито в разрез с 

ценностите на ЕС. 

Подписите могат да се събират на хартиен носител и/или онлайн. Право да постави 

подписа си има всеки гражданин на Европейския съюз, който е достатъчно възрастен, за 

да може да гласува на изборите за Европейски парламент. 

След потвърждаване на валидността на подписите, гражданите се приканват да 

обяснят обстойно инициативата си на Комисията и да я представят на открито 

изслушване, организирано в Европейския парламент. Комисията изпраща уведомление 

относно това дали смята да предприеме действия и какви, и относно съображенията си 

във всеки от случаите. 

Гражданската инициатива се основава на Договора от Лисабон. 

 

За повече информация: 

Европейска гражданска инициатива — официален регистър 

Уебсайтът на датското председателствоотносно стартирането на инициативата (DK, EN) 

Регламент относно гражданската инициатива(пълен текст в pdf формат) 

 

 

 

 

Цените при роуминг намаляват още повече 

 

 

От юли 2012 г. ползването на мобилни телефонни услуги 

по време на пътуване в ЕС става по-евтино, а от юли 2014 г. 

потребителите ще могат да избират оператор за роуминг услуги 

независимо от договора, който са сключили с националния 

мобилен оператор, като същевременно запазват телефонния си номер.  

На 28 март 2012 г. Съветът, представляван от датското председателство, и 

Европейският парламент се споразумяха относно нов регламент за роуминга, който 

включва горни граници на цените за телефонни обаждания, текстови съобщения (SMS) и 

пренос на данни и увеличава конкуренцията чрез улесняване на достъпа на алтернативни 

оператори, желаещи да предоставят роуминг услуги, до пазара на едро. 

От юли 2012 г. изходящо телефонно обаждане, извършено в чужбина (в рамките 

на ЕС) ще струва най-много 29 евроцента на минута, от юли 2013 г. — 24 евроцента, а от 

юли 2014 г. — 19 евроцента. Цената за изпращане на SMS и изтегляне на данни също ще 

намалее постепенно до 6 евроцента за SMS и 20 евроцента за мегабайт от юли 2014 г. 

В допълнение регламентът цели повишаването на прозрачността на цените и 

подобряването на информацията относно таксите, плащани от потребителите за 

ползването на роуминг услуги. 

Преди обаче да влезе в сила, текстът трябва да бъде приет от Европейския парламент и 

след това от Съвета; очаква се това да стане до края на юни тази година.  

 

За повече информация: 

Съобщение за печата (с таблица на ценовите тавани на тарифите за роуминг) 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:bg:PDF#page=9
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=bg
http://eu2012.dk/en/NewsList/Marts/Uge-13/Citizen
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:BG:PDF
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/latest-press-releases/newsroomrelated?bid=87&grp=20870&lang=bg&cmsId=339
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Финансова рамка за периода 2014—2020 г.: 

първоначално обсъждане на „преговорната кутия“ 

Обсъжданията на бюджетната рамка на Европейския 

съюз за периода 2014—2020 г. (многогодишната финансова 

рамка, МФР) навлязоха в нов етап: на заседанието си от 26 

март 2012 г. Съветът по общи въпроси за първи път обсъди 

„преговорната кутия“, която съдържа най-важните въпроси 

и варианти.  

„Преговорната кутия“ обхваща четири категории разходи (наричани „функции“): 

функция 1 „Интелигентен и приобщаващ растеж“ (без политика на сближаване и 

Механизъм за свързване на Европа), функция 3 „Сигурност и гражданство“, функция 4 

„Глобална Европа“ (външно действие на ЕС) и функция 5 (администрация). 

„Задачата ни е проста, но трудна: да се споразумеем по бюджет, който създава растеж и 

работни места навсякъде в Европа и същевременно осигурява толкова необходимата 

фискална дисциплина“, заяви Nicolai Wammen, датският министър по европейските 

въпроси, който председателстваше заседанието. „Ето защо МФР вероятно ще бъде най-

важното решение, взето през годината“, каза той. 

По време на обсъждането няколко делегации подчертаха, че МФР и всяка от нейните 

функции трябва да отчитат националните мерки за фискална консолидация, но 

множество държави членки изтъкнаха, че същевременно е важно да се осигури 

подходящо финансиране за прилаганите в момента политики на ЕС, които стимулират 

растежа и укрепват сближаването. 

Програмите за растеж и заетост (функция 1) срещат широка подкрепа сред държавите 

членки, а голям брой делегации считат, че по функция 3 приоритетите са вътрешната 

сигурност и миграцията. 

Много делегации отчетоха добавената стойност на външните политики на ЕС (функция 4) 

и призоваха за икономии на административните разходи (функция 5). 

„Преговорната кутия“ постоянно ще се актуализира. Тя ще послужи за основа на 

окончателно политическо споразумение за финансовата рамка, което се очаква да бъде 

постигнато от Европейския съвет до края на годината. 

Предстоящи стъпки 

Април 2012 г.: Държавите членки ще проведат ориентационен дебат по „преговорната 

кутия“ на заседанията на Съвета по общи въпроси, като засегнат политиката на 

сближаване, Механизма за свързване на Европа и функция 2 („Устойчив растеж: 

природни ресурси и собствени ресурси“). 

От май 2012 г. нататък: Редовно обсъждане на „преговорната кутия“ във връзка с всички 

аспекти на бюджетната рамка за периода 2014—2020 г. в подготвителните органи на 

Съвета и на министерско равнище. 

Юни 2012 г.: Европейският съвет ще обсъди „преговорната кутия“ на своето заседание, 

предвидено за 28—29 юни. 

  

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/budget/reform/
http://ec.europa.eu/budget/reform/
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/12/st08/st08057-ad01.bg12.pdf
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В търсене на решение за положението в Сахел 

 

На заседанието на Съвета по външни работи на 23 

март 2012 г. министрите приеха заключения във връзка 

със стратегията на ЕС за региона на Сахел. През март 

2011 г. Съветът приветства представянето на стратегия 

на Европейския съюз за сигурността и развитието на 

Сахел. В тази стратегия се предлагат начини за подобряване на съгласуваността и 

ефективността на действията на ЕС.  

Министрите изразиха дълбока загриженост във връзка с влошаването на 

положението със сигурността в региона на Сахел и осъдиха опитите за насилствено 

завземане на властта в Мали. ЕС прекрати помощта за развитие за Мали.  Въпреки това 

министрите изтъкнаха, че хуманитарната помощ и пряката подкрепа за населението ще 

продължат. 

Съветът приветства напредъка в изпълнението на стратегията и прикани 

върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и 

Комисията да ускорят изпълнението и да „докладват редовно за постигнатия напредък“. 

Освен това министрите обявиха, че е планирано да се отпуснат допълнителни 

средства в размер на 164,5 млн. евро за текущата дейност, свързана с продоволствената 

сигурност в региона. 

В началния етап стратегията е съсредоточена основно върху Мали, Мавритания, 

Нигер и Алжир. Сигурността и развитието трябва да вървят ръка за ръка и стратегията 

може да бъде изпълнена само чрез по-тясно регионално сътрудничество. Предлагат се 

четири области на действие: i) развитие, добро управление и решаване на вътрешни 

конфликти; ii) политически и дипломатически действия, iii) сигурност и принципи на 

правовата държава; и iv) противодействие на екстремисткото насилие и 

радикализирането. 

Откакто стратегията бе представена за първи път, настъпиха драматични промени 

в политическата обстановка, сигурността и хуманитарното положение в региона на Сахел, 

които потвърждават високата степен на уязвимост и несигурност в държавите от Сахел. 

Нестабилното положение със сигурността допълнително се влошава от задълбочаващата 

се криза с продоволствието и изхранването, засегнала 15 милиона души.  

За повече информация: 

Заключения на Съвета, 23 март 2012 г. (pdf) 

Съобщение за печата (отразява цялата среща) 

Стратегия за сигурността и развитието на Сахел (ЕСВД) (pdf) (en) 

Видеоматериал от пресконференцията 

Заключения на Съвета, март 2011 г. (pdf) 

 

 

 

 

 

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/12/st08/st08067.bg12.pdf#page=2
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/latest-press-releases/newsroomrelated?bid=78&grp=20851&lang=bg&cmsId=339
http://www.eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf
http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-11054
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/11/st08/st08030.bg11.pdf#page=2
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Развитие на сухоземните, морските и въздушните пътища 

из цяла Европа 

 

Целта на ЕС е чрез своята трансевропейска транспортна 

мрежа (TEN-T) да осигури по-бързо и по-лесно придвижване на 

хората и стоките в рамките на всички държави членки при 

ефикасно използване на ресурсите. На 22 март 2012 г. министрите на транспорта 

постигнаха съгласие по нови насоки за дългосрочното развитие на мрежата. Постигнатото 

в Съвета съгласие представлява основа за преговори с Европейския парламент.  

TEN-T обединява сухоземните, морските и въздушните пътища на държавите 

членки в единна, мултимодална система. 

Насоките правят разграничение между основна мрежа, която трябва да бъде 

изградена приоритетно — най-късно да 2030 г., освен ако не се наложи забавяне по 

финансови или други причини, и широкообхватна мрежа, която да бъде завършена на по-

късен етап, като условният краен срок е 2050 г. 

Основната мрежа ще включва свързване на основни европейски пристанища с 

железопътната и автомобилна TEN-T мрежа; осигуряване на железопътни връзки между 

ключови летища и големите градове; модернизиране на железопътните линии, за да 

станат високоскоростни; както и осъществяване на трансгранични проекти с цел 

премахване на точките със затруднения и попълване на липсващите връзки. 

Проектите, които изпълняват специфични критерии и ясно демонстрират 

европейска добавена стойност, ще бъдат допустими за съфинансиране от фондовете на 

ЕС. 

Предвиденото в насоките балансирано развитие на различните видове транспорт 

ще засили конкурентоспособността, при отчитане едновременно с това на екологичните 

аспекти. Подобреният достъп до всички региони на Съюза ще насърчи икономическото и 

социалното сближаване. 

За повече информация: 

Проект за регламент относно насоките, приети от Съвета на 22 март 2012 г. („общ 

подход“, пълен текст в pdf) 

Карти на мрежата TEN-T (pdf) (en) 

Обсъждане в Съвета (видеоматериал на всички езици на ЕС) 

Пресконференция (видеоматериал на няколко езика) 

Съобщение за печата (отразява цялата среща) 

Уебсайт на датското председателство относно резултатите от заседанието на 

Съвета 

Транспортната инфраструктура на TEN-T (уебстраници на Европейската комисия) 

(en) 

Изпълнителната агенция за TEN-T (осъществява и ръководи програмата за TEN-T) 

(en) 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st08/st08047.en12.pdf#page=2
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/129080.pdf
http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-11057
http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-11050
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/latest-press-releases/newsroomrelated?bid=87&grp=20827&lang=bg&cmsId=339
http://eu2012.dk/en/NewsList/Marts/Uge-12/Cross-border-Infrastructure
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm
http://tentea.ec.europa.eu/
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Председателство на Съвета на ЕС 

 

 
Датското председателство е решено да допринесе за 

извеждането на Европа от кризата обратно по пътя на растежа. 

Това послание отправи министър-председателят г-жа Хеле 

Торнинг-Шмит на 18 януари 2012 г. по време на представянето в 

Европейският парламент на програмата на председателството за 

следващите шест месеца. 

Икономическото управление трябва да гарантира стабилни 

публични финанси като основа за устойчиво бъдеще, отворено за промяна и повишена 

конкурентоспособност. 

Същевременно ограничаването на разходите не бива да възпрепятства растежа и 

създаването на работни места, повишената конкурентоспособност и иновациите. Хеле 
Торнинг-Шмит подчерта, че основен проблем, на който трябва да се намери решение, е 

безработицата сред младежите. 
Датското председателство ще утвърждава една по-екологично ориентирана 

Европа, която да се възползва максимално от потенциала за развиване на стопанска 

дейност и работни места, свързани с околната среда. Това върви ръка за ръка с 

инициативи в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия. 
Приоритет ще бъде и безопасността и свободата на гражданите: борбата с 

тероризма и трансграничната престъпност, имиграцията и управлението на границите. 

Едно от първите решения на новосформираното датско правителство беше 

премахването на граничния контрол между Дания и Германия и Дания и Швеция, въведен 

при предишното правителство. 

 

Уеб сайт на Датското председателство : http://eu2012.dk/en 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 

Честна игра в областта на обществените поръчки  

 

 

Нов закон ще осигури на европейските предприятия 

същите възможности да се възползват от световните пазари, 

които техните конкуренти имат в Европа. 

Компании от всички части на света могат да участват в 

повечето процедури за възлагане на обществени поръчки, 

организирани от публичните органи в страните от ЕС. Европейските предприятия обаче 

могат да участват само в търгове за доставка на стоки или услуги в някои страни. Това 

положение не е справедливо и Европейската комисия се надява да го промени с нов 

закон за обществените поръчки .  

Разходите за обществени поръчки – придобиване на стоки или услуги от страна на 

публичен орган – възлизат на около 1 000 млрд. евро на година в световен мащаб. В ЕС 

през 2010 г. за обществени поръчки са изразходвани около 420 млрд. евро.  

http://eu2012.dk/en
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/march/tradoc_149243.pdf
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Около 84 % от тези средства са били достъпни за компании от всички части на 

света – само в секторите на комуналните услуги и отбраната съществуват ограничения за 

страните, от които може да са участниците. За разлика от това, в САЩ чужди компании 

могат да участват в търгове само за 32 % от наличните 556,25 млрд. евро, като делът в 

Япония е дори още по-нисък – 28 %.  

Ограниченията се отнасят до сектори, в които ЕС е силно конкурентоспособен като 

строителство, обществен транспорт, производство на медицинско оборудване, 

електроенергия и фармацевтични продукти.  

Комисията предлага при процедури за обществени поръчки на стойност над 5 млн. 

евро възлагащите органи да имат право да не допускат участници от страни извън ЕС, 

когато голяма част от стоките и услугите в рамките на поръчка не са обхванати от 

международни споразумения.  

Ако орган иска да направи това, той трябва да информира Европейската комисия, 

която ще разполага с два месеца да реши дали искането е оправдано. Оценката ще се 

основава на степента, в която процедурите за обществени поръчки в съответната страна 

извън ЕС са отворени за предприятия от Съюза.  

Ако дадена държава редовно дискриминира европейските доставчици, Комисията 

може да се опита да намери решение чрез преговори. Ако не постигне успех, тя може да 

ограничи достъпа на компаниите от тази страна до пазарите на ЕС – например чрез 

ограничения, насочени към определен сектор, или като наложи наказателно увеличение 

на цената на офертите на предприятията от страната.  

Икономическата криза накара няколко държави да въведат протекционистични 

мерки, дискриминиращи европейските компании. С предложения закон ще се осигури по-

голяма равнопоставеност, като същевременно ще се увеличат бизнес възможностите за 

европейските компании в ЕС и извън него. Това ще помогне на по-малките предприятия 

да участват в процедури за обществени поръчки извън Съюза и за увеличаване на 

заетостта в ЕС.  

Международен достъп до обществени поръчки  

Търговия – обществени поръчки  

 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 
 

 

 
Инициативи на ЕС  
 

 
Броят на посетителите в Парламентариума надхвърли 

100 000 

 
Посетителският център на Европейския парламент прие 

100 000 души през първите пет месеца от своето откриване. 

Парламентариумът предоставя възможност да опознаете с 

помощта на съвременните интерактивни технологии 

институцията, която представлява европейските граждани. Центърът е отворен всеки ден, 

входът е безплатен, а експозицията е достъпна на 23 езика. 

Прагът от 100 000 посетители бе прехвърлен на 21 март 2012 г., като честта се 

падна на Jaqueline Lemos от Рио де Жанейро, Бразилия, и Chander Lall от Ню Делхи, 

Индия. Те са дошли в Брюксел, за да участват в конференция, и по думите им не са 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/international_access/index_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/international_access/index_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/international_access/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/public-procurement/
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искали да си тръгнат, без да посетят ЕП. В Парламентариума те бяха приветствани от 

заместник-председателите на Парламента г-жа Anni Podimata и г-н Othmar Karas. 

Двамата посетители останаха впечатлени както от посрещането си, така и от 

експозицията, която разглеждат за пръв път.  

"Харесва ми как е представена историческата част, всичко е много интерактивно. 

Ще се радвам да дойда отново и да прекарам повече време, за да навляза в темата. 

Определено възбуди интереса ми да науча повече", заяви г-н Lall. 

Отворен за всички 

Посетителите на центъра могат да разгледат мултимедийната експозиция, която 

разкрива как се формират законодателството и политиките на ЕС и каква е ролята на 

Парламента и останалите европейски институции в този процес.  

Към момента уебсайтът за пътувания Tripadvisor препоръчва Парламентариума като 

една от основните туристически атракции на Брюксел. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода декември 2011 г. – януари 2012 г. 

 
Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) 

№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) - COM(2011) 

793 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Първи 

годишен доклад относно изпълнението на Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС - 

COM(2011) 790 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА И ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Алтернативно решаване на 

потребителски спорове в единния пазар - COM(2011) 791 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за онлайн 

решаване на потребителски спорове (Регламент за ОРС за потребители) - COM(2011) 794 

Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПРЕД СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 

Минимизиране на регулаторната тежест за МСП - Адаптиране на законодателството на ЕС 

спрямо нуждите на микропредприятията - COM(2011) 803 Досие на документа 

ПРИЛОЖЕНИЕ - МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДОКЛАД към СЪОБЩЕНИЕТО НА 

КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И 

СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Годишен обзор на растежа за 2012 

година - COM(2011) 815 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване 

на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на 

равнището на Съюза - COM(2011) 789 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно 

междинния доклад по широкообхватните оценки на риска и безопасността (изпитвания на 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18113/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18117/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18115/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18116/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18121/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18122/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18123/
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аварийно натоварване) на ядрените централи в Европейския съюз - COM(2011) 784 Досие 

на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Седми доклад 

за напредъка в икономическото, социалното и териториалното сближаване - COM(2011) 

776 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно помощта от Съюза за програмите 

за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България, 

Литва и Словакия - COM(2011) 783 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

Летищната политика в Европейския съюз - чрез капацитет и качество към растеж, 

свързаност и устойчива мобилност - COM(2011) 823 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

определянето на правила и процедури за въвеждането на свързани с шума 

експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход и 

за отмяна на Директива 2002/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета - COM(2011) 

828 Досие на документа 

 

Земеделие и развитие на селските райони  

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 

разходите по линия на ЕФГЗ___Система за ранно предупреждение__№ 10/2011 - 

COM(2011) 830 Досие на документа 

 

Изследвания  

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ 

„Хоризонт 2020“ — Рамкова програма за научни изследвания и иновации - COM(2011) 808 

Досие на документа 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за създаване на специфичната програма за 

изпълнение на „Хоризонт 2020“ — Рамкова програма за научни изследвания и иновации 

(2014—2020 г.) - COM(2011) 811 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации 

(2014—2020 г.) - COM(2011) 809 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно програмата за научни 

изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2014—2018 г.) в 

допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ 

- COM(2011) 812 Досие на документа 

 

Икономически и финансови въпроси  

ЗЕЛЕНА КНИГА относно приложимостта на въвеждането на стабилизационни 

облигации - COM(2011) 818 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите-членки в еврозоната, 

изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им 

стабилност - COM(2011) 819 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за 

гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите-членки в 

еврозоната - COM(2011) 821 Досие на документа 

 

Информационно общество  

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18128/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18128/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18132/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18130/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18156/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18157/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18145/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18153/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18150/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18154/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18155/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18118/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18119/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18120/
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СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

Универсална услуга в областта на електронните комуникации: доклад за резултатите от 

общественото допитване и за третия периодичен преглед на обхвата в съответствие с 

член 15 от Директива 2002/22/ЕО - COM(2011) 795 Досие на документа 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението между 

Съединените американски щати и Европейския съюз относно използването и предаването 

на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на 

Съединените щати - COM(2011) 807 Досие на документа 

 

Образование и култура  

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

създаване на „ЕРАЗЪМ ЗА ВСИЧКИ“ - Програма на Съюза в областта на образованието, 

обучението, младежта и спорта - COM(2011) 788 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

„Творческа Европа“ — нова рамкова програма за секторите на културата и творчеството 

(2014—2020 г.) - COM(2011) 786 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

„ЕРАЗЪМ ЗА ВСИЧКИ“: Програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт - 

COM(2011) 787 Досие на документа 

 

Правосъдие, свобода и сигурност 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, 

параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно Позиция на 

Съвета с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

единна процедура за кандидатстване на граждани на трети страни за единно 

разрешително за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ 

набор от права на работници от трети страни, които законно пребивават в държава-

членка - COM(2011) 832 Досие на документа 

 

Рибарство и морско дело  

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на нов протокол за 

определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в 

Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и 

Република Мозамбик - COM(2011) 801 Досие на документа 

 

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно насоки за политиките за заетостта 

на държавите-членки - COM(2011) 813 Досие на документа 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18124/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18126/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18108/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18111/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18127/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18146/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18131/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18112/
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Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

L 81 

21 март 2012 г. 

ДИРЕКТИВИ 

Директива 2012/5/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 

година за изменение на Директива 2000/75/ЕО на Съвета по отношение на ваксинацията 

против болестта син език. 

Директива 2012/6/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 

година за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни 

отчети на някои видове дружества във връзка с микросубектите. 

 
РЕШЕНИЯ 

Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 

година за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на 

радиочестотния спектър. 

 
L 82 

22 март 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 249/2012 на Комисията от 21 март 2012 година за изменение на 

Регламент (ЕС) № 19/2011 относно изискванията за одобрение на типа на поставяните от 

производителя задължителни табели за моторни превозни средства и техните ремаркета. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 250/2012 на Комисията от 21 март 2012 година за 

изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 за налагане на специални 

условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след 

аварията в ядрената централа „Фукушима“. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 251/2012 на Комисията от 21 март 2012 година за 

установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

 

L 83 

22 март 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 година за определяне на 

спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към 

Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета. 

 
L 84 

23 март 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 252/2012 на Комисията от 21 март 2012 година за определяне на 

методи за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на съдържанието 

на диоксини, диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCB) и недиоксиноподобни PCB 

в определени храни, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1883/2006. 
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Регламент за изпълнение (ЕС) № 253/2012 на Комисията от 22 март 2012 година за 

изменение за 167-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои 

специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и 

образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 254/2012 на Комисията от 22 март 2012 година за 

установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 255/2012 на Комисията от 22 март 2012 година за 

изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои 

продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 971/2011 

за 2011/2012 пазарна година. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 256/2012 на Комисията от 22 март 2012 година за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на представителните цени в 

секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 257/2012 на Комисията от 22 март 2012 година за 

определяне на размера на възстановяванията при износ на говеждо и телешко месо. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/163/ЕС 

Решение на Комисията от 22 март 2012 година за прекратяване на 

антидъмпинговата процедура във връзка с вноса на някои скрепителни елементи от 

неръждаема стомана и техните части с произход от Индия 

 

L 85 

24 март 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 262/2012 на Комисията от 23 март 2012 година за 

установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

 

ДИРЕКТИВИ 

Директива 2012/10/ЕС на Комисията от 22 март 2012 година за изменение на 

Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка 

на свързаните с отбраната продукти. 

 

L 86 

24 март 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 

2012 година относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно 

неизпълнение. 

 

L 87 

24 март 2012 г 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 263/2012 на Съвета от 23 март 2012 година за 

прилагане на член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни 

мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на 

положението в Афганистан. 

Регламент (ЕС) № 264/2012 на Съвета от 23 март 2012 година за изменение на 

Регламент (ЕС) № 359/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени 

лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран. 
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Регламент за изпълнение (ЕС) № 265/2012 на Съвета от 23 март 2012 година за 

прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни 

мерки по отношение на Беларус. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 266/2012 на Съвета от 23 март 2012 година за 

прилагане на член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни 

мерки с оглед на положението в Сирия. 

 

РЕШЕНИЯ 

Решение 2012/166/ОВППС на Съвета от 23 март 2012 година в подкрепа на 

дейностите на Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) в рамките на 

изпълнението на стратегията на ЕС срещу разпространение на оръжия за масово 

унищожение. 

Решение за изпълнение 2012/167/ОВППС на Съвета от 23 март 2012 година за 

изпълнение на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу 

определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в 

Афганистан. 

Решение 2012/168/ОВППС на Съвета от 23 март 2012 година за изменение на 

Решение 2011/235/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени 

лица и образувания с оглед на положението в Иран. 

Решение 2012/169/ОВППС на Съвета от 23 март 2012 година за изменение на 

Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран. 

Решение 2012/170/ОВППС на Съвета от 23 март 2012 година за изменение на 

Решение 2010/573/ОВППС за ограничителни мерки срещу ръководителите на 

Приднестровския район на Република Молдова. 

Решение за изпълнение 2012/171/ОВППС на Съвета от 23 март 2012 година за 

изпълнение на Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Беларус. 

Решение за изпълнение 2012/172/ОВППС на Съвета от 23 март 2012 година за 

изпълнение на Решение 2011/782/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия. 

 

L 88 

24 март 2012 г 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 година относно 

ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010. 

 

L 89 

27 март 2012 г 

РЕГЛАМЕНТИ 

Делегиран регламент (ЕС) № 268/2012 на Комисията от 25 януари 2012 година за 

изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и 

на Съвета относно гражданската инициатива. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 269/2012 на Комисията от 26 март 2012 година 

относно разрешаването на димеден хлорид трихидроксид като фуражна добавка за 

всички видове животни. 

Регламент (ЕС) № 270/2012 на Комисията от 26 март 2012 година за изменение на 

приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на 

Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от 

амидосулфурон, азоксистробин, бентазон, биксафен, ципроконазол, флуопирам, 

имазапик, малатион, пропиконазол и спинозад във и върху определени продукти. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 271/2012 на Комисията от 26 март 2012 година за 

установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 
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РЕШЕНИЯ 

Решение 2012/173/ОВППС на Съвета от 23 март 2012 година относно 

задействането на Оперативния център на ЕС за мисиите и операцията по линия на общата 

политика за сигурност и отбрана в региона на Африканския рог. 

Решение 2012/174/ОВППС на Съвета от 23 март 2012 година за изменение на 

Съвместно действие 2008/851/ОВППС относно военната операция на Европейския съюз, 

предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на 

пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия. 

 

2012/175/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 23 март 2012 година за изменение на 

Решение 2006/133/ЕО относно изискване към държавите-членки временно да вземат 

допълнителни мерки срещу разпространението на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 

Buhrer) Nickle et al.(нематод по боровата дървесина) по отношение на области в 

Португалия, различни от тези, в които е известно, че заболяването не се среща 

(нотифицирано под номер C(2012) 1844). 

 

L 90 

28 март 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Делегиран регламент (ЕС) № 272/2012 на Комисията от 7 февруари 2012 година за 

допълнение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на таксите, начислявани от Европейския орган за ценни книжа и пазари на 

агенциите за кредитен рейтинг. 

Регламент (ЕС) № 273/2012 на Комисията от 27 март 2012 година за изменение на 

Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета по отношение на корекциите на таксите на 

Европейската агенция по лекарствата в съответствие с процента на инфлация. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 274/2012 на Комисията от 27 март 2012 година за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1152/2009 за налагане на специални условия за вноса на 

определени храни, внасяни от някои трети страни, във връзка с рисковете от замърсяване 

на тези продукти с афлатоксини. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/177/ЕС 

Решение на Съвета от 19 март 2012 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО 

относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните 

одитори на Bank of Greece. 

 

2012/178/ЕС 

Решение на Комисията от 23 март 2011 година относно Държавна помощ C 10/10 

(ex N 562/09), която Испания възнамерява да предостави за преструктурирането на A 

NOVO Comlink (нотифицирано под номер C(2011) 1740). 

 

L 91 

29 март 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 277/2012 на Комисията от 28 март 2012 година за изменение на 

приложения I и II към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на максималните граници и праговете за диоксини и полихлорирани 

бифенили. 

Регламент (ЕС) № 278/2012 на Комисията от 28 март 2012 година за изменение на 

Регламент (ЕО) № 152/2009 по отношение определянето на нивата на диоксини и 

полихлорирани бифенили. 
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РЕШЕНИЯ 

2012/180/ЕС 

Решение на Европейската централна банка от 21 март 2012 година за изменение 

на Решение ЕЦБ/2011/25 относно допълнителни временни мерки по отношение на 

операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения 

(ЕЦБ/2012/4). 

 

L 92 

Година 55 

30 март 2012 г 

РЕШЕНИЯ 

Решение № 281/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 29 март 2012 

година за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за 

бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и 

управление на миграционните потоци“. 

 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2012 на Комисията от 28 март 2012 година за 

определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от гаранции за 

селскостопанските продукти. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 283/2012 на Комисията от 29 март 2012 година за 

определяне на фиксирано възнаграждение за всеки земеделски статистически отчет, 

считано от счетоводната 2012 г. на Системата за земеделска счетоводна информация. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012 на Комисията от 29 март 2012 година за 

налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход от 

Япония или изпратени от тази държава, след аварията в ядрената електроцентрала 

„Фукушима“ и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/181/ЕС 

Решение за изпълнение на Съвета от 26 март 2012 година за предоставяне на 

разрешение на Румъния да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от 

Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност. 

 

2012/182/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 28 март 2012 година относно финансовото 

участие на Съюза в програма за контрол на организми, вредни за растенията и 

растителните продукти, във френските отвъдморски департаменти за 2012 г. 

(нотифицирано под номер C(2012) 1954). 

 

L 94 

30 март 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 

2012 година за изпълнение на член 10 от Протокола на Организацията на обединените 

нации срещу незаконното производство и трафика с огнестрелни оръжия, техните части и 

компоненти и боеприпаси, допълващ Конвенцията на Организацията на обединените 

нации срещу транснационалната организирана престъпност („Протокол за огнестрелните 

оръжия“), и за установяване на разрешения за износа и мерки за вноса и транзита на 

огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси. 

Регламент (ЕС) № 259/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 

2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на 
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фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и 

потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини. 

Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 

2012 година за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и 

директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009. 

Регламент (ЕС) № 261/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 

2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета във връзка с 

договорните отношения в сектора на млякото и млечните продукти. 

 

L 95 

31 март 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Делегиран регламент (ЕС) № 286/2012 на Комисията от 27 януари 2012 година за 

изменение, с цел включване на наименование на ново текстилно влакно, на приложение I 

и, за целите на привеждане в съответствие с техническия напредък, на приложения VIII и 

IX към Регламент (ЕС) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно 

наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на 

текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 287/2012 на Комисията от 30 март 2012 година за 

изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за 

одобрение на активното вещество трифлусулфурон. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 288/2012 на Комисията от 30 март 2012 година за 

установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 289/2012 на Комисията от 30 март 2012 година за 

определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 април 

2012 година. 
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