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Тема на седмицата 
 

 

 

 

Парламентарна комисия одобрява края на роуминг 
таксите 

 

 

 

 
От 15 декември 2015 г. телефонният разговор или 

изпращането на имейл от мобилен телефон от друга страна-

членка на ЕС не трябва да струват повече, отколкото същата 

услуга у дома, препоръчаха депутатите от комисията по 

промишленост на 18 март 2014 г. Това е поредна стъпка към 

окончателното премахване на роуминг таксите в ЕС, като остава 

решението да бъде потвърдено в пленарна зала, както и от 

Съвета. ЕС постепенно намалява тези такси от 2007 г. – вижте 

нашата графика за повече подробности.  

В резултат на европейското законодателство крайните цени на обажданията и на 

текстовите съобщения са намалели с 80%, докато таксите за пренос на данни са с около 

90% по-ниски, отколкото през 2007 г. Въпреки това изследване на Комисията показва, че 

28% от пътуващите в ЕС продължават да изключват телефоните си, когато отиват в друга 

страна. 

Графиката показва как са се променили таваните на роуминг таксите от 

въвеждането им от ЕС. Цените на обажданията са представени в евроцента на минута, за 

текстовите съобщения – в евроцента на съобщение, таксите за пренос на данни – в 
евроцента на мегабайт; → означава изходящо съобщение, ← - входящо съобщение. 

 

 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

До края на март Споразумението за 

партньорство на Република България, което 

очертава помощта от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове за 

периода 2014-2020 г., ще бъде представено 

в ЕК за официални преговори 

 

 

До края на март 2014 г. Споразумението 

за партньорство на Република България, което 

очертава помощта от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., ще бъде представено в ЕК за 

официални преговори. Това каза Зинаида Златанова, заместник министър-председател и 

министър на правосъдието, по време на парламентарния блиц контрол в Комисията по 

европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Ще продължат преговорите и 

уточняването по част от  предварителните условия, допълни тя. 

Народният представител от ПГ на ГЕРБ Томислав Дончев поиска да разбере 

поставила ли е ЕК като предварително условие за ползване на европейско финансиране 

изискуеми реформи в двата сектора здравеопазване и образование и ще има ли 

закриване на болници и училища.  

Важно е България да има ясна визия и стратегия за развитието на двата сектора, 

как се финансират и как се подобрява ефективността в тях, каза вицепремиерът Зинаида 

Златанова. Стратегията за висшето образование предстои скоро да се приеме от 

правителството. Стратегията за здравеопазването е приета вече от МС, като предстои 

изготвянето на план за действие по нея и ще се прецени каква част от него ще се 

финансира със средства от европейските фондове. Приготвя се стратегия за спешната 

медицинска помощ в България, която ще е съществен елемент от европейското 

финансиране. 

Председателят на комисията Деница Караджова поиска информация за основните 

приоритети, етапа на подготовка по ОП „Добро управление” и кога ще бъде изпратена за 

съгласуване с ЕК. По нея има високи очаквания и по специално в частта за въвеждане на 

електронното управление, електронно правосъдие, електронни обществени поръчки и 

електронно здравеопазване, каза председателят. 

Тази програма, която е на етап предварително съгласуване ще се финансира от 

Европейския социален фонд, като финансирането ще бъде достатъчно за целите, които 

сме си поставили, отговори Зинаида Златанова. Повечето от стратегиите, включително и 

тази за държавната администрация и електронното управление вече са приети или са в 

процес на финализация, като стратегията за електронното правосъдие, по която ни 

трябва съгласуване с ВСС и тече дискусия. 

С 8 гласа „за”  и 5 гласа „въздържал се”комисията прие Годишен доклад относно 

напредъка по програмите, съ-финансирани със средства на ЕС и на страните от 

Европейското икономическо пространство, през периода 2007 - 2013 г. и подготовката на 

Република България за новия програмен период 2014-2020 г.  Документът отразява 
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статуса по управлението на средствата от Европейския съюз към 31 декември 2013 г. и 

предлага обстоен преглед върху различните оперативни програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предстоящи събития  
 

25/03/2014 

10:00 Заседание на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички 

факти и обстоятелства, довели до внезапното подаване на оставка от Христо Дамянов 

Бисеров от всички заемани постове в Народното събрание и политическата партия 

"Движение за права и свободи", в резултат на негови действия, след които са образувани 

наказателни производства за престъпления, свързани с изпиране на пари, подаване на 

декларации с невярно съдържание и други, както и потенциалното неправомерно 

изтичане на информация от българските служби за сигурност към "Боянските сараи", 

както и всички факти и обстоятелства, свързани с твърденията за скандална 

кореспонденция и среща между председателя на ГЕРБ Бойко Борисов и Бисер Миланов, 

известен като Петното  

25/03/2014 

12:00 Заседание на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички 

обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-

председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция "Митници" Ваньо Танов, в 

който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с 

власт  

25/03/2014 

14:00 Пленарно заседание (извънредно заседание) 

25/03/2014 

14:00 Народните представители Георги Свиленски, Татяна Буруджиева и Нели Петрова 

организират втората публична дискусия във връзка с необходимостта  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2257/sittings/ID/6891
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2257/sittings/ID/6891
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2257/sittings/ID/6891
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2257/sittings/ID/6891
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2257/sittings/ID/6891
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2257/sittings/ID/6891
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2257/sittings/ID/6891
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2257/sittings/ID/6891
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2257/sittings/ID/6891
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2257/sittings/ID/6891
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2243/sittings/ID/6889
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2243/sittings/ID/6889
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2243/sittings/ID/6889
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2243/sittings/ID/6889
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2243/sittings/ID/6889
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/792
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8760
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8760
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 

Българите най-малко спортуват в ЕС 

 

 

Според резултатите от най-новото проучване 

„Евробарометър“ за спорта и физическата активност 59 % от 

гражданите на ЕС рядко или никога не правят упражнения или 

практикуват спорт, а 41 % правят това поне веднъж седмично, 

съобщава Рапид. 

Хората в Северна Европа са по-активни физически от тези в Южна и Източна 

Европа. 70 % от анкетираните в Швеция твърдят, че правят упражнения или спортуват 

поне веднъж седмично, следват Дания (68 %) и Финландия (66 %), както и Нидерландия 

(58 %) и Люксембург (54 %). На противоположния полюс е България, където 78 % никога 

не правят това, следвана от Малта (75 %), Португалия (64 %), Румъния (60 %) и Италия 

(60 %). 

Коментирайки резултатите, комисарят по въпросите на спорта Андрула Василиу 

заяви: „Резултатите от проучването „Евробарометър“ потвърждават необходимостта от 

мерки за насърчаване на повече хора да спортуват и да бъдат физически активни в 

ежедневието си. Това е изключително важно не само от гледна точка на здравето, 

благосъстоянието и интеграцията на хората, но и заради значителните икономически 

разходи, дължащи се на липсата на физическа активност. Комисията е поела ангажимент 

да подкрепи усилията на страните членки за насърчаване на обществеността към по-

голяма активност. Ще изпълним приетите наскоро препоръки на Съвета относно 

укрепващата здравето физическа активност и ще работим по плановете за Европейска 

седмица на спорта. По новата програма „Еразъм+“ също ще бъде предоставено — за пръв 

път — финансиране за международни инициативи за насърчаване на спорта и 

физическата активност“. 

Проучването показва, че особено местните власти могат да направят повече за 

насърчаване на физическата активност на гражданите. Въпреки че 74 % от отговорилите 

смятат, че местните спортни клубове и други организации осигуряват достатъчно 

възможности за това, според 39 % местните власти не правят достатъчно. 

 

 

 

Източник: (Портал Европа) 
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

 

Хронологията на конфликта в Украйна: как се стигна до референдума в Крим 

 

 

 

 

Принос от социалните медии: докладчикът 

за „тройката“ за онлайн дебата с хората 

 

 

През декември 2013 г. Европейският 

парламент започна публична дискусия в 

LinkedIn на доклад за социалните аспекти на 

реформите, осъществявани от „тройката“ 

институции (Комисията, ЕЦБ и МВФ) в Гърция, 

Ирландия, Португалия и Кипър. Докладчикът 

Алехандро Серкас (С&Д, Испания) използва 

събраните мнения и идеи в подготовката на 

текста, който бе окончателно гласуван от ЕП на 13 март 2014 г. Г-н Серкас сподели с нас 

впечатленията си от тримесечната си онлайн дискусия с гражданите.  

Кой беше коментарът, който най-много Ви шокира? 

Това бяха коментарите от Гърция, като ми е трудно да избера само един. Всички те 

създаваха представата за социално цунами там. Може би бях най-впечатлен от 

коментарите за нарушаването на правото на достъп до здравни грижи, включително за 

придобиването и ползването на лекарства. Всички права са важни: за колективно 

договаряне, за заетост и други, но това, което ми се струва наистина невероятно, е, че 

хората нямат достъп до най-основните лекарства и здравни грижи. 

Как е възможно такова безумие да бъде допуснато, за да се извърши консолидация 

на финансовите институции и на публичния дълг? 

Кои коментари бяха включени в приетия от Парламента текст? 

Без преувеличение мога да кажа, че всички споделени от хората тревоги в рамките 

на нашата дискусия намериха място в крайния текст. Аз бях ограничен от обхвата на 

доклада [той се концентрира върху страните от еврозоната, на които бе оказана помощ – 

Гърция, Ирландия, Португалия и Кипър – бел.ред.] и затова не можах да взема предвид 

предложения за други страни като Испания. 

Искам да подчертая, че във всички коментари личеше голяма лична ангажираност 

и взаимно уважение – това беше най-голямото постижение. 

Как виждате използването на социалните медии по този начин в бъдеще? 

За мен това беше много интересен опит. Отварянето на нови пътища на 

комуникация е много полезно не само за да разберем какво мислят гражданите, но и за 

да се научим да изразяваме нашите политически дебати на езика на ежедневието. По 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140203STO34645/html/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
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тези причини смятам, че експериментът ще бъде много полезен за бъдещите членове на 

ЕП. 

Социалната мрежа, която използвахме, има предимството, че извършва качествен 

подбор на участващите в дебата; това обаче намалява участието на онези, които са 

свикнали с други масови платформи. В бъдеще Парламентът може да използва и други 

социални мрежи за подобни дискусии, дори ако това доведе до намаляване на 

дълбочината на дебата. 

 

 

Мрежова неутралност: ЕП иска еднакво третиране на 

Интернет трафика 

 

Чакането пред празен екран да се зареди поредната 

уебстраница определено действа на нервите. Забавянето 

може да се дължи на натоварен трафик в мрежата в пикови 

часове, но може и да е по вина на Интернет оператора Ви, 

който е решил да ограничи достъпа до определени 

конкурентни услуги и приложения. На 18 март 2014 г. 

комисията по промишленост в ЕП гласува за забраната на 

такава практика, която влиза в нарушение на принципа на мрежовата неутралност.  

Всички данни, предавани през Интернет, трябва да бъдат третирани по един и 

същи начин, независимо кой е източникът им и какво е съдържанието им, реши 

комисията, като включи това правило в законодателен проект за регламентирането на 

телекомуникационния сектор. 

„Трафикът трябва да бъде третиран еднакво, без дискриминация, ограничения или 

намеса“, посочи авторката на доклада на ЕП Пилар дел Кастильо (ЕНП, Испания) след 

гласуването. 

„Много се радвам, че комисията се обяви за забрана на блокирането, 

дискриминацията или забавянето на Интернет съдържание“, добави Йенс Роде (АЛДЕ, 

Дания). 

В същото време компаниите ще имат възможност да предлагат на своите клиенти 

така наречените „специализирани услуги“ от по-високо качество за някои тежки 

приложения като излъчване на телевизионен сигнал с висока резолюция през Интернет, 

видеоконферентни разговори или телемедицина (медицински услуги от разстояние). 

Депутатите приеха някои ограничения за тези услуги, за да гарантират, че те няма 

да навредят на открития характер на Интернет и на обществения достъп до мрежата. 

Специализираните услуги не трябва да влияят на скоростта на Интернет за други 

потребители, а Интернет доставчиците не могат да принуждават гражданите или 

разработчиците на съдържание да ги закупуват. 

Въпреки всичко някои депутати изразиха безпокойство, че ограниченията не са 

достатъчни, за да се избегне дискриминацията. 

„Трябва да има по-ясна дефиниция на „специализираните услуги“, така че те да не 

могат да бъдат сбъркани с „услуги на предоставяне на Интернет достъп““, заяви Катрин 

Траутман (С&Д, Франция). 

Амелия Андерсдотер (Зелени/ЕСА, Швеция) пък заяви: „Десноцентристкото 

мнозинство за съжаление подкрепи предложения на Комисията, които практически дават 

свобода на доставчиците да дискриминират потребителите, както сметнат за нужно“. 

Текстовете ще бъдат подложени на гласуване в пленарна зала на 3 април 2014 г. 
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Мартин Шулц: Трябва да внимаваме да не попаднем в 

ескалиращ конфликт в Украйна 

 

Кризата в Крим трябва да бъде възприемана като 

алармен сигнал за преосмисляне на отношенията на ЕС с 

Русия и с другите източни съседи, заяви Мартин Шулц пред 

ръководителите на страните-членки на срещата на върха на 

20 март. Председателят на Европейския парламент определи 

ситуацията в Украйна и Крим като „огромна заплаха за системата на сигурността“ и 

добави: „Хората се боят от избухването на нова Студена война“.  

Г-н Шулц заклейми използването на сила от Русия за анексиране на част от друга 

страна и заяви, че е важно ЕС да говори с единен глас: „Това, което се случва в Украйна, 

е неприемливо, и не трябва да се повтаря никъде“. 

В същото време председателят на Парламента предупреди, че Европа може да се 

окаже въвлечена във все по-разрастващ се конфликт: „Европейският парламент ви 

призовава да мислите за конфликта от гледна точка на резултатите от него и да запазите 

отворени всички канали за комуникация с Русия“. 

Хората в Украйна заслужават политическата и финансовата подкрепа на ЕС, 

подчерта г-н Шулц. „Ние трябва да помогнем на Украйна да застане на крака в 

икономическо отношение, да преодолее разделенията в обществото си и да се предпази 

от разриви и радикализация.“ По неговите думи ЕП ще направи всичко възможно, за да 

гарантира бързото отпускане на предвидените 3 млрд. евро от европейския бюджет. 

Председателят на ЕП приветства споразумението за преструктурирането и 

оздравяването на неплатежоспособни банки, което бе сключено тази седмица след 

трудни преговори между Парламента и Съвета. „Този механизъм е основополагащ за 

успеха на банковия съюз“, заяви той. „Ние не можехме и нямаше да приемем 

споразумение, което не защитаваше интересите на обикновените европейци“. Според г-н 

Шулц е важно, че данъкоплатците няма да трябва да плащат повече сметката за фалити 

на банки и че опасната връзка между банките и дълга на държавите е прекъсната. 

 

 

 

Ел Барко де Авила: приключението да откриеш една 

различна култура 

 

Дори на 83-годишна възраст можеш да научиш някого 

на нови неща. Всяка сутрин Питър Макмърди помага на 

жителите на малкия испански град Ел Барко де Авила, 

разположен на 200 км на запад от Мадрид, да подобрят 

английския си. „Това е много забавно и обогатяващо 

преживяване“, казва бившият инженер на Би Би Си от Лондон. „Разбирам испанския 

доста добре и обожавам да уча чужди езици“. Като своите ученици той открива, че езикът 

е врата към опознаването на нова култура.  

Г-н Макмърди е доброволец, който помага на испанците да подобрят нивото си на 

английски в това приятно кътче на реката Тормес в подножието на планинския масив 

Сиера де Гредос. Заедно с други, дошли да преподават английски, той се наслаждава на 

елегантната църква в романски стил и на каменните арки на малкия, но очарователен 

централен площад. Сюзън Грийнуд, професор по бизнес администрация от Манчестър, е 

щастлива от ползите, който предлага една седмица в подобна атмосфера: „Понякога имам 

усещането, че живея в паралелен свят, в който се създава нова смесена европейска 

идентичност“. 
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Често научаването на чужд език е само началото. Около 2,4 млн. души от други страни в 

ЕС живеят в Испания, привлечени от топлия климат и дружелюбните хора. Благодарение 

на свободата на движение в ЕС сега е много по-лесно да се живее и работи в друга 

страна. Всеки един може също така да се възползва от реципрочните споразумения в 

здравната област, с които националните здравни служби търсят възстановяване на 

разходите за лечение една от друга, а не от пациента. Онези, които решават да се 

пенсионират в Испания, продължават да имат право да получават пенсия от своята 

собствена страна. 

Саймън Хардинг е учител, който се е преместил и преподава в Малага. Той 

пристига в Испания през 1990 г., в момент, в който страната започва да се модернизира с 

помощта на европейското финансиране. „Като завършил филология моята цел винаги е 

била да се интегрирам в испанското общество; затова дойдох да живея в Испания. Гордея 

се, че зная не само езика, но и историята, географията и общата култура на страната“, 

заявява британецът. 

Амелия Сердан от северния френски град Лил учи журналистика в Мадрид 

благодарение на европейската програма „Еразъм“. „Испания е много привлекателна 

дестинация, не само за студентите“, казва тя. Амелия е много щастлива от 

възможностите, които открива пред нея „Еразъм“: „Това е най-великото преживяване в 

живота ми, препоръчвам го на всекиго. Чувствам се щастлива, че имам тази възможност. 

Страхотно е, че се срещам с хора от цяла Европа.“ 

Испания е най-предпочитаната страна за студентите по програмата „Еразъм“, но и 

испанските студенти я използват активно и най-често избират да учат в Италия, 

Великобритания, Германия и Франция. През 2014-2020 г. програмата се разширява и с 

бюджет от 14,7 млрд. евро ще позволи на още 4 милиона млади хора на възраст до 30 

години да учат, карат стажове и преподават в друга страна от ЕС. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

 

Миграцията — главен приоритет в работата на Съвета по правосъдие и вътрешни 

работи 

 

 

  На заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 3 — 4 март 2014 г. 

министрите обсъдиха сигурността на външните граници на ЕС и управлението на 

миграцията.  

ЕС подчерта значението на сътрудничеството между държавите членки при 

преодоляването на миграционния натиск и изтъкна, че е нужно да се следи внимателно 

развитието на миграционните потоци към Европейския съюз. Целта е да се осигури 

съгласуван и цялостен отговор на текущите и бъдещите предизвикателства в тази област. 

Съветът прикани Комисията, Европейската служба за външна дейност, 

Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните 
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граници на държавите — членки на Европейския съюз (Frontex) и Европейската служба за 

подкрепа в областта на убежището да продължат да следят положението и да 

информират Съвета за новости и тенденции. 

Що се отнася до  работната група по въпросите на Средиземноморието, Съветът 

прикани всички заинтересовани страни да продължат активното си участие в 

изпълнението на оперативни дейности. Един от приоритетите е да се взаимодейства с 

партньори извън ЕС с цел да се избегне предприемането от страна на мигранти на 

рисковани пътувания към ЕС. Информационните кампании, както и ефективната политика 

на връщане и презаселване на лица, нуждаещи се от защита, също се считат за важен 

елемент на този подход. Съветът настоя и за укрепване на операциите на Frontex по 

наблюдение на границите. 

Накрая, Съветът прикани Комисията през юни 2014 г. да представи на Съвета по 

правосъдие и вътрешни работи подробен доклад за предприетите дейности. 

 

 

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

Председателство на Съвета на ЕС 
 

Растежът, заетостта и насърчаването на 

социалното сближаване ще бъдат приоритетите на 

6-месечното гръцко председателство на ЕС, 

започнало на 1 януари. 

Водещите приоритети на гръцкото 

председателство са: 

• справяне с младежката безработица, която е 

сериозен проблем; 

• увеличаване на достъпа на малки и средни 

предприятия до кредити. 

Останалите цели включват подобряване на икономическото управление в 

еврозоната и приключване на преговорите за следващата фаза на банковия съюз. Тук 

основната цел е предотвратяване на повторение на неотдавнашната финансова криза. 

Гърция също така иска засилване на действията на ЕС срещу незаконната 

миграция и промени в стратегията на Съюза в областта на морското дело и 

законодателството относно защитата на данните. Друг въпрос в програмата е постигането 

на споразумение за използването на биогорива от първо поколение и шистов газ. 

Предвидено е по време на гръцкото председателство да се състои важна среща на 

върха с африкански държави, като ЕС се надява да бъде постигнат напредък за 

сключване на ново риболовно споразумение с Мароко. 

Натоварена програма  

Гърция поема председателството на ЕС в особено натоварен период, когато трябва 

да се постигнат споразумения по широк кръг въпроси преди изтичането на мандата на 

сегашния Европейски парламент през април. Преките избори за Парламент ще се 

проведат във всички 28 страни през май, а след това ще бъде избрана нова Комисия. 

През следващите 6 месеца Гърция ще председателства стотици официални и 

неофициални срещи, ще ръководи сложни преговори и ще бъде домакин на 13 съвета на 

министрите в Атина. 

http://www.elections2014.eu/bg
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През последните месеци Гърция работи в тясно сътрудничество с Литва, която 

председателства ЕС през втората половина на 2013 г. През юли 2014 г. Гърция ще 

„предаде“ председателството на Италия, която ще приветства с добре дошли новите 

членове на Парламента и Комисията. 

Гръцко председателство  

 

Уеб сайт на гръцкото председателство 

 

 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 

ЕС подкрепя правото на чиста вода и санитарно-

хигиенни условия - 19/03/2014 г. 

 
След успеха на първата Европейска гражданска 

инициатива Комисията ще положи повече усилия за 

подобряване на качеството на водата, инфраструктурата и 

санитарно-хигиенните условия. 

Right2Water е първата в историята успешна кампания 

в рамките на Европейската гражданска инициатива — схема, създадена през април 

2012 г. и даваща право на гражданите на ЕС да призоват Комисията да предложи 

законодателство в области, в които Съюзът има правомощия да действа. 

Организаторите на инициативата събраха 1,65 млн. подписа от цяла Европа в 

подкрепа на целта да се гарантира, че всички граждани на ЕС се ползват от правото на 

чиста вода и санитарно-хигиенни условия. 

Те призоваха също така за: 

освобождаване на водоснабдяването и управлението на водните ресурси от 

правилата на единния пазар и либерализацията, 

полагане на повече усилия за постигане на всеобщ достъп до вода и санитарно-

хигиенни условия в света. 

Действия на равнище ЕС  

Въпреки че за момента не предлага нови правила на ЕС, Комисията установи 

редица опасения, на които трябва да се отговори. Те са пряко свързани с инициативата и 

нейните цели. Самата Комисия се ангажира да: 

полага повече усилия за подобряване на прилагането на законите на ЕС от 

националните правителства, 

подобри управлението на данни и разпространението на информация за 

гражданите, 

проучи най-добрите практики и да насърчава диалога и партньорствата в сектора 

на водите, 

повиши прозрачността и отчетността на доставчиците на услуги в областта на 

водите, 

подкрепи всеобщ достъп до безопасна питейна вода и санитарно-хигиенни условия, 

http://gr2014.eu/de/
http://gr2014.eu/de/
http://gr2014.eu/
http://gr2014.eu/
http://gr2014.eu/
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започне консултация в ЕС относно правилата за питейната вода, за да се прецени 

нуждата от подобрения. 

Услугите в областта на водите няма да се приватизират  

В момента предоставянето на услуги в областта на водите е в правомощията на 

обществените органи в страните от ЕС. Комисията обяви, че ще запази неутралитет и ще 

съблюдава националните, регионалните и местните решения за начина на управление на 

услугите в областта на водите. 

В съответствие с целите на инициативата Right2Water водоснабдяването и 

водоразпределението ще продължат да бъдат освободени от прилагане на правилата за 

единния пазар и от либерализация. Миналата година Комисията изрично обяви, че ще 

изключи водата от обхвата на Директивата за предоставяне на концесии [13 KB] в 

отговор на опасенията, че чрез нея се прави опит водите да бъдат приватизирани 

тихомълком. 

Европейската гражданска инициатива  

Досега над 5 млн. граждани на ЕС са подписали повече от 20 отделни инициативи. 

Всяка от тях трябва да получи подкрепата на поне 1 млн. души от най-малко една 

четвърт от страните от ЕС, преди Комисията да може да бъде приканена да предложи 

нови правила. 

Съобщение за медиите — Комисията казва „да“ на първата успешна Европейска 

гражданска инициатива  

Right2Water  

Европейска гражданска инициатива  

 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода март 2014 г. 

 
 
Последни документи 

Документ Сигнатура Дата 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която 

трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на 

Комисията за опазване на антарктическите живи морски ресурси 

(CCAMLR)  

COM(2014) 

133 
11/03/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която 

трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на 

Северноатлантическата организация за опазване на сьомгата 

(NASCO)  

COM(2014) 

131 
11/03/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която 

трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на 

COM(2014) 

132 
11/03/2014 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/docs/speeches/20130621_water-out-of-concessions-directive_de.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/docs/speeches/20130621_water-out-of-concessions-directive_de.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_bg.htm
http://www.right2water.eu/cs
http://www.right2water.eu/cs
http://www.right2water.eu/de
http://www.right2water.eu/de
http://www.right2water.eu/en
http://www.right2water.eu/en
http://www.right2water.eu/fr
http://www.right2water.eu/fr
http://www.right2water.eu/nl
http://www.right2water.eu/nl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=bg
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22006/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22006/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22006/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22006/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22007/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22007/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22007/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22007/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22008/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22008/


Седмичен бюлетин Брой 10 
24 март 2014 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
13 

Комисията за риболова в североизточните части на Атлантическия 

океан (NEAFC)  

СЪОБЩЕНИЕ  

COM(2014) 

158 
11/03/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която 

трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на 

Организацията за риболова в Югоизточния Атлантически океан 

(SEAFO)  

COM(2014) 

137 
10/03/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която 

трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на 

Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM)  

COM(2014) 

136 
10/03/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която 

трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на 

Международната комисия за опазване на рибата тон в 

Атлантическия океан (ICCAT)  

COM(2014) 

135 
10/03/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз относно позиция на Съвета по отношение на 

предложението за регламент на Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 812/2004  

COM(2014) 

159 
07/03/2014 

JOIN(2014) 9 final  

JOIN(2014) 

9 
06/03/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 

относно резултатите от съфинансираните от ЕС програми за 

ликвидиране, контрол и мониторинг на болести по животните и 

зоонози за периода 2005 - 2011 г. - {SWD(2014) 55 final} 

COM(2014) 

115 
05/03/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 

СЪВЕТА И ЕВРОГРУПАТА - Резултати от задълбочените прегледи 

съгласно Регламент (ЕС) № 1176/2011 относно предотвратяването 

и коригирането на макроикономическите дисбаланси  

COM(2014) 

150 
05/03/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на 

Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно 

произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион 

Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и 

спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски 

острови  

COM(2014) 

117 
05/03/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ  

COM(2014) 

119 
05/03/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА за създаване на система на Съюза за самостоятелно 

сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и 

тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от 

засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на 

надлежната проверка на веригата на доставки - {SWD(2014) 52 

final}{SWD(2014) 53 final}  

COM(2014) 

111 
05/03/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - (Оценка на въздействието), Придружаващ 

документа към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на система на Съюза за 

самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, 

SWD(2014) 

53 
05/03/2014 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22008/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22008/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22009/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21998/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21998/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21998/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21998/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21999/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21999/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21999/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22000/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22000/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22000/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22000/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22013/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22013/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22013/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22013/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22013/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22015/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21996/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21996/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21996/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21996/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22001/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22001/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22001/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22001/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22002/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22002/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22002/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22002/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22002/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22002/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22005/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22010/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22010/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22010/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22010/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22010/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22010/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22010/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22011/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22011/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22011/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22011/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22011/


Седмичен бюлетин Брой 10 
24 март 2014 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
14 

волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход 

от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на 

надлежната проверка на веригата на доставки - {COM(2014) 111 

final}{SWD(2014) 52 final}  

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за 

регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 

система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни 

вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и 

на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови 

зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки - 

{COM(2014) 111 final} {SWD(2014) 53 final}  

SWD(2014) 

52 
05/03/2014 

JOIN(2014) 8  

JOIN(2014) 

8 
05/03/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 

относно прилагането на разпоредбите, отнасящи се до 

организациите на производителите, оперативните фондове и 

оперативните програми в сектора на плодовете и зеленчуците 

след реформата от 2007 година - („Доклад относно режима на 

плодовете и зеленчуците“) - {SWD(2014) 54 final} 

COM(2014) 

112 
04/03/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз относно позицията на Съвета на първо 

четене във връзка с приемането на Директива на Европейския 

парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на 

депозитите [преработена] 2010/0207 (COD)  

COM(2014) 

140 
04/03/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която 

да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на 

Съвместния комитет, създаден по силата на Регионалната 

конвенция за паневросредиземноморските преференциални 

правила за произход, по отношение на молбата на Република 

Молдова да стане договаряща страна по същата конвенция  

COM(2014) 

110 
03/03/2014 
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