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Тема на седмицата 
 
 

 

Депутатите в ЕП искат безплатни 

карти за пътуване с влак за 

младите европейци 
 

В бъдеще младите хора могат да 

получават безплатни карти за пътуване из 
Европа за 18-тия си рожден ден. 

Европейският парламент обсъди идеята 
в пленарен дебат на 4 октомври 2016 г., като 

повечето изказали се изразиха ентусиазъм и 
приканиха Комисията да обмисли и предложи 

как това може да се реализира. Милиони млади европейци са пътували из Европа с 

картите Interrail през годините, но тяхната цена достига стотици евро.  
В дебата беше изтъкнато, че инициативата може да стимулира мобилността на 

младите хора и да ги насърчи да опознаят по-добре съседни и по-далечни страни, като в 
същото време се окаже подкрепа за относително екологичен начин на транспорт. 

Какво представлява Interrail? 
Interrail е асортимент от карти, които позволяват на младите хора да пътуват 

свободно по железопътната мрежа в Европа. Предлагат се карти за международни 
пътувания в Европа и за пътувания в рамките на една страна, като цените варират между 

20 и 480 евро. Около 300 000 души използват картите всяка година, посочи 

еврокомисарят за транспорта Виолета Булц по време на дебата. 
Пет страни от ЕС не са членки на Interrail - Латвия, Литва, Естония, Малта и Кипър. 

За тях може да се обмисли включването на други видове транспорт в схемата 
(автобусен или фериботен). 

Позицията на Комисията 
Г-жа Булц определи идеята като „отлична“, но в същото време посочи, че 

„Комисията ще анализира внимателно потенциалните разходи и източниците за 
финансиране, както и административната й изпълнимост“. 

„Разширяването на достъпа до всички хора на 18 години представя много 

предизвикателства... Една лотария, отворена за всички или за определени категории 
млади хора, с голям брой печелещи безплатни билети, може да бъде привлекателна 

алтернатива“, заяви тя. 
Позициите на политическите групи 

Депутатите като цяло бяха положително настроени към идеята. Манфред Вебер 
(ЕНП, Германия) каза: „Хората от цяла Европа трябва да опознаят съседните си страни и 

да поживеят с хората в тях като приятели. Ние искаме да инвестираме, за да могат 
всички млади хора да изпитат какво представлява континентът.“ 

„Инвестициите в младите хора, предоставянето им на възможност да пътуват из 

Европа, насърчаването на по-доброто разбирателство и познаването на Европа е чудесна, 
очарователна идея“, заяви Луиджи Моргано (С&Д, Италия). 

„Пътуването помага да се самообразоваш и затова искам изцяло да подкрепя тази 
инициатива“, посочи Козма Злотовски (ЕКР, Полша). 



Седмичен бюлетин Брой 29 

10 октомври 2016 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз” 
3 

„Съществува една Европа, която има душа и сърце, и какъв по-добър начин да я 

популяризираме от това да дадем на младите хора шанс да я изследват“, заяви 

Александър Граф Ламбсдорф (АЛДЕ, Германия). 
„Много е важно да дадем на младите хора възможността да открият Европа“, 

съгласи се Катержина Конечна (ЕОЛ/СЗЛ, Чехия). 
„Ние напълно подкрепяме тази фантастична идея. Със сравнително малки разходи 

ние можем да помогнем на европейците да се разбират взаимно и да опознаят Европа“, 
каза Ребека Хармс (Зелени/ЕСА, Германия). 

„Това е добра инициатива, която наистина може да засили европейския дух“, заяви 
Даниела Аюто (ЕСПД, Италия). 

 

 
 

Какво се случи в пленарната сесия: климатът и безплатни пътувания с влак 
 

 
 

Източник: страницата на Европейския парламент 
 

 

 
 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 
 

Цецка Цачева: Тридесет и осем на сто от приетите законодателни актове в 43-ото 

Народно събрание са насочени пряко или косвено към решаването на 
проблемите на бизнеса в България 

 
Тридесет и осем на сто от приетите законодателни актове в 43-ото Народно 

събрание са насочени пряко или косвено към решаването на проблемите на бизнеса. Това 
заяви председателят на парламента Цецка Цачева при откриването на дискусионен 

форум „Сигурност и устойчивост на българския бизнес и политика”. Конференцията е 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160930STO44568/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BA
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организирана от Съвета на жените в бизнеса в България и е под патронажа на 

председателя на Народното събрание. 

Цецка Цачева подчерта, че този дял е повече от два пъти по-висок от 
законодателните инициативи, насочени към държавната администрация. По думите й 

приоритет в дейността на законодателната институция е подобряването на бизнес 
средата, публичната регулация и развитието на конкуретноспособността, тъй като 

Народното събрание винаги е откликвало на потребностите на хората. Голямата крачка, 
която направихме в началото на тази година, е промяната на Закона за нормативните 

актове, който влиза в сила от ноември, отчете тя и допълни, че законодателните промени 
не бива да са самоцел с оглед на важността след време те да допринесат за подобряване 

на регулацията в обществения сектор. Според Цецка Цачева основата за постигане на 

сигурност и устойчивост в днешния глобален и изпълнен с предизвикателства свят е 
диалогът. Затова единението е от съществено значение, но не в смисъл на изключване на 

различията, а знаейки ясно поставена цел, да се търси общият път към нея, завърши 
председателят на Народното събрание. 

„Динамика на геополитическата среда и отражение върху бизнеса в България” бе 
първата тема, която обсъдиха участниците в дискусията. Председателят на Комисията по 

вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събрание Цветан Цветанов отбеляза, 
че  в момента средата за сигурност в България позволява наличието на добри 

перспективи за бизнеса. Трябва да изпълним ангажимента си за ограничаване на 

бежанския поток, подчерта той. По думите му следваща стъпка е да се усъвършенстват 
интелигентите системи за сигурност. 

Председателят на Управителния съвет на СЖББ д-р инж. Боряна Манолова посочи, 
че политическата стабилност и икономическата сигурност са две страни на една и съща 

монета. Те са ключови компоненти в комплексната сигурност на държавата, осигурявайки 
достатъчно висок социален, политически и отбранителен потенциал за нейното ефикасно 

функциониране, отбеляза тя. Боряна Манолова заяви още, че положителното развитие на 
икономиката е немислимо без стабилна политическа среда, която да гарантира прозрачни 

и честни условия за правене на бизнес и защита на интересите на стопанските субекти и 

гражданите. 
Директорът на Института за изследване на населението и човека към БАН проф. 

Антоанета Христова и Георги Кръстев, секретар на Съвета по национална 
сигурност към Министерския съвет, също  говориха по темата. 

Основно изказване по втория панел на форума „Устойчивост и перспективи за 
развитие на икономическата среда в България” направи председателят на Комисията по 

бюджет и финанси на Народното събрание Менда Стоянова. В дискусията участваха 
изпълнителните директори на Националната агенция по приходите и на Българската 

агенция за инвестиции Бойко Атанасов и Стамен Янев. 

„Ролята на медиите в осигуряване и поддържане среда на сигурност” е третата 
тема, която беше обсъдена от участниците във форума. По нея основно изказване 

направи председателят на Съвета за електронни медии Мария Стоянова. В обсъждането 
се включиха заместник-председателят на Комисията по културата и медиите Ирена 

Соколова, генералният директор на БНТ Вяра Анкова, главният изпълнителен директор на 
bTV Павел Станчев и Силва Зурлева, член на Борда на директорите на Нова Броудкастинг 

Груп. 
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Предстоящи събития  
 

12/10/2016 
09:00 Пленарно заседание  

12/10/2016 
14:00 Заседание на Комисия по икономическа политика и туризъм  

12/10/2016 
14:30 Заседание на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред  

12/10/2016 

14:30 Заседание на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения  
12/10/2016 

14:30 Заседание на Комисия по правни въпроси  
12/10/2016 

14:30 Заседание на Комисия по бюджет и финанси  
12/10/2016 

15:00 Заседание на Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране  

 

 
 
 

 

 
 

Годишна работна програма   

 

 
 

 
Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския 

съюз (2016 г.) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/927
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2328/sittings/ID/8398
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2335/sittings/ID/8400
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2342/sittings/ID/8405
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2331/sittings/ID/8407
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2330/sittings/ID/8408
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2349/sittings/ID/8399
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2349/sittings/ID/8399
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/reshenie_2016.pdf
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/reshenie_2016.pdf
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Новини от България свързани с ЕС 
 
 

НАТО: България е ценен съюзник с важен принос 

за сигурността 
 

България е ценен съюзник с важен принос за 
общата ни сигурност, заявиха за БНР от централата на 

НАТО в Брюксел. От Алианса се въздържаха от конкретен 
коментар относно изявлението на премиера Бойко 

Борисов за евентуално изтегляне на българския 
контингент от Афганистан.  

България допринася чрез значително участие на 

български войски в мисията на НАТО в Афганистан, която обучава, съветва и подпомага 
афганистанските сили за сигурност, уточни представител на организацията.  

 
 

 
Източник: Europe.bg 

 
 

 

 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 
 

„Ад на земята“: депутатите обсъдиха Алепо и 

намесата на Русия в Сирия 
 

С пропадането на договореното от САЩ и Русия 
примирие сблъсъците в Сирия отново ескалираха, а 

краят на конфликта изглежда все така далече. В 
пленарен дебат на 5 октомври 2016 г. редица депутати в 

Европейския парламент разкритикуваха действията на 
Русия, а други подчертаха нуждата от засилване на 

дипломатическите усилия за слагане на край на кризата, превърнала се в най-голямата 

хуманитарна катастрофа през последните 70 години.  

http://bnr.bg/post/100743362/nato-balgaria-e-cenen-sauznik-s-vajen-prinos-za-sigurnostta
http://bnr.bg/post/100743137/boiko-borisov-shte-predloji-na-parlamenta-balgaria-da-iztegli-kontingenta-si-v-afganistan
http://bnr.bg/post/100743137/boiko-borisov-shte-predloji-na-parlamenta-balgaria-da-iztegli-kontingenta-si-v-afganistan
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Над 250 000 души са загинали от избухването на конфликта преди повече от пет 

години. Смята се, че до 14 млн. души в рамките на Сирия имат нужда от хуманитарна 

помощ, а близо 5 милиона души в страната са в трудни за достигане или обкръжени 
райони. 

Въпреки международните усилия за постигане на примирие насилието ескалира 
през последните седмици, като северозападният град Алепо е подложен на особено тежки 

бомбардировки. Според неправителствената организация „Лекари без граници“ четири от 
оставащите осем работещи болници в Източно Алепо са били обект на бомбардировки 

през последните дни. 
По време на дискусията в пленарна зала депутатите призоваха за слагане на край 

на насилието, като мнозина посочиха Русия и сирийския президент Башар Асад за 

виновни за ситуацията към момента. Кристиян Дан Преда (ЕНП, Румъния) каза по повод 
на Русия: „Тази страна никога не е била ангажирана в борбата с тероризма. Путин просто 

поддържа своя приятел Асад“. Той призова ЕС да засили дипломатическите си усилия в 
сътрудничество със САЩ. 

Джани Питела (С&Д, Италия) нарече кризата в Сирия хуманитарно престъпление: 
„ЕС заедно с ООН трябва да задвижат всичко, с което разполагат, за да спрат това 

клане, да договорят примирие и да продължат с преговорите. Това трябва да бъде 
направено сега, защото бомбрадировките се случват сега!“ 

Чарлс Танък (ЕКР, Великобритания) заяви: „След пет години и половина 

нерешителност на Запад може би едно де факто разделение на Сирия е сега последната 
надежда на мира.“ 

Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия) също осъди бомбардировките в Алепо и призова ЕС 
и САЩ да изготвят обща инициатива за Сирия, която да включва забрана за полети над 

Алепо и санкции срещу Русия и Асад за нарушаването на резолюции на ООН. 
Мариза Матиаш (ЕОЛ/СЗЛ, Португалия) отбеляза, че ЕС трябва да направи всичко 

възможно срещу терористите в Сирия. В същото време тя подчерта, че приоритетът 
трябва да бъдат „жертвите и хуманитарната трагедия“. 

Ребека Хармс (Зелени/ЕСА, Германия) също обвини Русия за ескалацията на 

насилието: „Алепо е мястото, където Путин и Асад създадоха ад на земята.“ 
Фабио Масимо Касталдо (ЕСПД, Италия) пък разкритикува отсъствието на ЕС от 

опитите за разрешаване на кризата: „Сирия е наш съсед и ние първи изпитваме ефекта от 
липсата на стабилност там. Ние трябва да поемем нашата роля във външната политика.“ 

Марио Боргезио (ЕНС, Италия) посочи: „Европа не присъства там, не е наясно 
какво се случва. Съменявам, се че САЩ може да направи нещо. Може би трябва да 

осъзнаем, че само Русия действа там.“ 
Според Елефтериос Синадинос (независим, Гърция) единственото решение е да 

“работим с Русия и да се борим срещу ИДИЛ“. Той обвини ЕС в лицемерие заради 

европейската реакция на кризата. 
От името на Съвета словашкият държавен секретар Иван Корчок заяви: „Ние 

трябва да убедим всички действащи лица, че политическото решение е единствената 
възможност пред нас. Нито една от страните в конфликта няма да победи на бойното 

поле. В тези времена на отчаяние за сирийците не трябва да губим надежда в 
политическия процес.“ 

Европейският съюз е водещият донор за облекчаване на хуманитарната криза в 
Сирия, като той и страните в него са дали над 6,8 млрд. евро помощи. Броят на 

сирийските бежанци извън страната достига почти пет милиона души, като повечето са в 

Турция, Йордания и Ливан 
 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 
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Седмицата в Съвета  

 

 

Визи: Съветът постига съгласие по преговорната си позиция относно 

либерализирането на визовия режим за Грузи 

 

На 5 октомври 2016 г. Комитетът на постоянните представители (Корепер) 
постигна, от името на Съвета, съгласие по преговорна позиция относно либерализирането 

на визовия режим за Грузия. Корепер потвърди предложението на Комисията, в което се 

предвижда безвизово пътуване за гражданите на ЕС, когато пътуват на територията на 
Грузия, както и за гражданите на тази страна при пътуване в ЕС, за срок на пребиваване 

90 дни в рамките на период от 180 дни.  
Съветът счита, че влизането в сила на либерализирането на визовия режим за 

Грузия следва да стане едновременно с влизането в сила на новия „механизъм за 
суспендиране“.  

Въз основа на този мандат словашкото председателство ще започне преговори с 
Европейския парламент.  

„Съветът показа днес категоричния си ангажимент за безвизово пътуване за 

гражданите на Грузия, отчитайки реформите в Грузия. Председателството счита, че 
поетият курс на надеждни реформи е правилен и следва да бъде насърчаван. Разчитаме 

на подкрепата на Европейския парламент за приключването на свързаните с това 
процеси, така че гражданите на Грузия да могат да пътуват безвизово възможно най-

скоро“, заяви г-н Петер Яворчик, постоянен представител на Словакия в ЕС и 
председател на Комитета на постоянните представители. 

Обща информация  
Предложението за либерализиране на визовия режим за Грузия беше публикувано 

от Комисията на 9 март 2016 г. Комисията стигна до заключението, че страната е 

изпълнила всички критерии за освобождаване от изискването за визи.  
След като новият визов режим за Грузия бъде съгласуван с Парламента и 

официално приет, страната ще бъде прехвърлена от приложение I към Регламент 
№ 539/2001 (държави, чиито граждани се нуждаят от виза, за да влязат на територията 

на Шенгенското пространство) в приложение II към същия регламент (държави с безвизов 
режим), като по този начин се осигури безвизово пътуване за гражданите на ЕС, когато 

пътуват на територията на Грузия, и за гражданите на тази страна при пътуване в ЕС, за 
престой от 90 дни за всеки период от 180 дни.  

В контекста на настоящата миграционна ситуация в Европейския съюз и като се 

отчитат предложенията на Комисията за либерализиране на визовия режим за Грузия, 
Украйна, Турция и Косово и обсъжданията с държавите членки, на 4 май 2016 г. 

Комисията реши да представи предложение за изменение на Регламент № 539/2001, за 
да се преразгледа сегашният механизъм за суспендиране.  

Основната цел на преразгледания регламент е да се укрепи механизмът за 
суспендиране. Тя се постига чрез улесняване на държавите членки да уведомяват за 

обстоятелства, които биха могли да доведат до суспендиране, като на Комисията се дава 
възможността да задейства механизма по собствена инициатива и ѝ се възлага да 

изпраща ежегоден доклад до Европейския парламент и до Съвета относно степента, в 
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която третите държави с безвизов режи продължават да отговарят на необходимите 

критерии.  

Възможните основания за суспендиране са разширени, а използването на 
механизма ще бъде улеснено и чрез съкращаване на референтните периоди и срокове, 

така че да се създадат условия за по-бърза процедура.  
Все още са в ход обсъжданията между Парламента и Съвета относно механизма за 

суспендиране в областта на визовия режим.  
Съгласно протоколите, приложени към Договорите за ЕС, тези мерки не се 

прилагат по отношение на Ирландия и Обединеното кралство. Визовият режим на тези 
държави членки остава предмет на тяхното национално законодателство. 

Регламент 539/2001 (консолидирана версия)  

 
 

 
Гарантиране на сигурността по външните граници на Европа: Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана започна работа 
 

На 6 октомври 2016 г. официално започна работа Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана — по-малко от година след като Комисията направи 

предложение за нейното създаване. Началото на работата на Агенцията беше отбелязано 

с мероприятие на ГКПП „Капитан Андреево“ на външната граница на България с Турция, 
което включваше представяне на превозните средства, оборудването и екипите на новата 

агенция, както и пресконференция с участието на комисаря по въпросите на миграцията, 
вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос, министър-председателя на 

Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателя на Република 
България и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, държавния секретар на 

Министерството на вътрешните работи на Словашката република Дениса Сакова, 
изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фабрис 

Леджери, министри на вътрешните работи на държави — членки на ЕС, и други висши 

служители. Надграждайки върху основите на Frontex, Европейската агенция за гранична 
и брегова охрана ще следи отблизо външните граници на ЕС и ще работи заедно с 

държавите членки за бързо установяване и реагиране на потенциалните заплахи за 
сигурността на външните граници на ЕС.  

Министър-председателят на Словашката република Роберт Фицо, който изпълнява 
ротационното председателство на Съвета, заяви: „Пускайки в действие Европейската 

гранична и брегова охрана, ние създаваме нова реалност на нашите външни граници. 
Това представлява осезаем резултат от съвместния ангажимент, поет в Пътната 

карта от Братислава, и практически израз на единството между държавите членки. Това 

ще ни помогне да се върнем към Шенген. Председателството е решено да допринесе за 
по-нататъшното укрепване на Европейската гранична и брегова охрана, както и да 

реализира другите ангажименти от Пътната карта.“ 
Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството 

Димитрис Аврамопулос заяви: „Днешният ден е забележителен момент в историята на 
управлението на европейските граници. Отсега нататък външната граница на една 

държава — членка на ЕС, е външна граница за всички държави членки — както 
юридически, така и на практика. За по-малко от една година създадохме пълноценна 

европейска система за гранична и брегова охрана, превръщайки в реалност принципите 

на споделена отговорност и солидарност между държавите членки и Съюза. Точно такъв е 
европейският отговор, от който се нуждаем, за да посрещнем предизвикателствата на 21-

ви век, свързани със сигурността и миграцията.“ 
Изпълнителният директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана 

Фабрис Леджери заяви: „Това е исторически момент и аз съм много горд да видя как 
Frontex се трансформира в Европейска агенция за гранична и брегова охрана. Новата 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001R0539-20140609&from=EN
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агенция е по-силна и по-добре подготвена да се справи с предизвикателствата в областта 

на миграцията и сигурността по външните граници на Европа. Нейният мандат има по-

широк обхват и включва нови правомощия, които ще ѝ позволят да действа ефективно. 
Агенцията ще провежда стрес тестове по външните граници, за да установи 

уязвимите места преди настъпването на дадена криза. Тя ще може също така да предлага 
оперативна подкрепа на съседни трети държави, които отправят молба за помощ по 

границите си, и да обменя разузнавателни данни за трансгранични престъпни дейности с 
национални органи и агенции на ЕС в подкрепа на наказателни разследвания. Тя също 

така има ключова роля на морските граници на Европа посредством новите си функции за 
брегова охрана.“ 

В съответствие с новия мандат на Агенцията нейната роля и дейности са 

значително разширени. Броят на постоянните служители на Агенцията ще бъде увеличен 
повече от два пъти и Агенцията ще може да придобива собствено оборудване и да го 

използва максимално бързо при операции по границите. На разположение на Агенцията 
ще бъдат предоставени резерв за бързо разполагане, съставен от най-малко 1 500 

гранични служители, и фонд от техническо оборудване, което означава, че ще бъде 
преодолян недостигът на персонал или оборудване за операции на Агенцията. 

Европейската гранична и брегова охрана отсега нататък ще гарантира прилагането 
на стандартите на Съюза за управление на границите чрез периодичен анализ на риска и 

задължителни оценки на уязвимостта.  

Европейската гранична и брегова охрана ще осигури липсващата връзка в 
укрепването на външните граници на Европа, така че хората да могат да продължат да 

живеят и да се движат свободно в рамките на Европейския съюз, като съдейства за 
изпълнението на ангажимента на Европа за завръщане към нормалното функциониране 

на Шенгенското пространство и за премахване на временния контрол по вътрешните 
граници до края на годината, както бе посочено на 4 март в пътната карта на Комисията, 

озаглавена „Завръщане към Шенгенската система“.  
През следващите месеци новата агенция ще започне да функционира изцяло:  

6 ОКТОМВРИ 2016 г.: влизане в сила на регламента за новата агенция 

7 ДЕКЕМВРИ 2016 г.: резервът за бързо реагиране и фондът от оборудване за 
бързо реагиране започват да функционират 

ДО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 г.: 50 нови назначения в Агенцията 
7 ЯНУАРИ 2017 г.: резервът от специалисти в областта на връщането започва да 

функционира 
ЯНУАРИ—МАРТ 2017 г.: първи оценки на уязвимостта. 

  Контекст 
Създаването на Европейска гранична и брегова охрана, обявено от председателя 

на Комисията Юнкер в речта му от 9 септември 2015 г. за състоянието на Съюза, е част от 

мерките, предприети съгласно Европейската програма за миграцията, за засилване на 
управлението и сигурността на външните граници на ЕС. Шенгенското пространство без 

вътрешни граници може да бъде поддържано единствено ако ефективно се гарантират 
сигурността и защитата на външните граници.  

На 15 декември 2015 г. Европейската комисия представи законодателно 
предложение за създаването на Европейска гранична и брегова охрана чрез надграждане 

върху съществуващите структури на Frontex, за да се отговори на новите 
предизвикателства и политически реалности, пред които е изправен ЕС по отношение 

както на миграцията, така и на вътрешната сигурност. Европейският парламент и Съветът 

дадоха одобрението си за Европейската гранична и брегова охрана в рекордно кратък 
срок от едва девет месеца.  

Европейската гранична и брегова охрана ще спомогне за по-ефективното 
управление на миграцията, подобряването на вътрешната сигурност на Европейския съюз 

и защитата на принципа на свободно движение на хора. Създаването на Европейска 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-back-to-schengen-roadmap_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/state_of_the_union_2015_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_en.htm
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гранична и брегова охрана ще осигури солидно управление на външните граници на ЕС 

като споделена отговорност между Съюза и неговите държави членки. 

Укрепване на външните граници на ЕС  
European Border and Coast Guard: final approval  

Регламент 2016/1624 за европейската гранична и брегова охрана  
Frontex   

Сваляне във формат PDF  

 

 
Риболовът в Балтийско море: министрите вземат решение за ограниченията на 

улова за 2017 г. 

 
На 10 октомври 2016 г. Съветът постигна единодушно споразумение за общия 

допустим улов (ОДУ) за следващата година за десетте най-важни от търговска гледна 
точка рибни запаси в Балтийско море. Това споразумение проправя пътя за по-нататъшни 

преговори относно ОДУ за дълбоководните запаси и запасите в Северно море по-късно 
тази година.  

Споразумението включва увеличение на улова на херинга (с изключение на 
Рижкия залив), писия и сьомга (с изключение на Финския залив) в съответствие с 

предложението на Комисията. По отношение на останалите запаси министрите взеха 

решение за по-малко увеличение за цацата, както и че няма да има увеличение за 
сьомгата в основния басейн.  

Беше постигнато споразумение и за следните намаления: 25% за източните запаси 
от треска, 56% за западните запаси от треска, включително ограничение на улова от 

любителски риболов, 11% за херингата в Рижкия залив и 20% за сьомгата във Финския 
залив.  

  „Постигнатото днес споразумение е отличен резултат както за околната среда, така 
и за рибарите в Балтийско море. Не беше лесно, но успяхме да постигнем добър баланс 

между устойчивостта на нашите морски ресурси и нуждите на сектора на рибарството на 

съответните страни, в пълно съответствие с новия многогодишен план за Балтийско 
море.“ 

Габриела Матечна, министър на земеделието и развитието на селските райони на 
Словакия и председател на Съвета.  

Споразумението в детайли 
Количествата, договорени днес, отчитат ангажимента за постигане на целите на 

общата политика в областта на рибарството (ОПОР), включително постигането на 
максимален устойчив улов (МУУ), принципите на многогодишния план за управление за 

Балтийско море и научните становища, и по-специално становищата, предоставяни от 

Международния съвет за изследване на морето (ICES).  
По отношение на треската в Балтийско море министрите постигнаха съгласие и по 

редица допълнителни мерки за подкрепа, целящи да подобрят още повече състоянието на 
запаса.  

Общ допустим улов (ОДУ) на Общността в Балтийско море за 2017 г.   

http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/migratory-pressures/strengthening-external-borders/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/09/14-european-border-coast-guard/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?qid=1475741492010&uri=CELEX:32016R1624
javascript:void(0)
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/10/47244648274_bg.pdf
javascript:void(0)
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Вж. пълната инфографика  

 
Следващи стъпки  

След като юрист-лингвистите приключат работа по тази точка, тя ще бъде 
включена като точка А от дневния ред, за да бъде приета на предстоящо заседание на 

Съвета.  
Обща информация  

Обсъжданията се основават на предложение на Комисията, изцяло почиващо върху 
наскоро приетия многогодишен план за управление на риболова за Балтийско море и 

върху наличните научни становища, и по-специално докладите, изготвяни от 

Международния съвет за изследване на морето (ICES).  
Съгласно член 43, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС) Съветът приема мерки за определянето и разпределянето на възможностите 
за риболов в рамките на общата политика в областта на рибарството. Следователно 

участието на Европейския парламент и становището на Европейския икономически и 
социален комитет не са необходими за приемането на този регламент. 

 Предложение на Комисията за определяне на възможностите за риболов за 2017 г. 
на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море  

Многогодишен план за управление на рибарството в Балтийско море  

Към страницата за заседанията  
Сваляне във формат PDF  

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/eu-fish-stocks/fishing-opportunities-infographics/
http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/eu-fish-stocks/fishing-opportunities-infographics/
http://www.consilium.europa.eu/register/bg/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=11813%2F16&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://www.consilium.europa.eu/register/bg/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=11813%2F16&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1139&from=EN
http://www.consilium.europa.eu/meetings/agrifish/2016/10/10-11/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/10/47244648470_bg.pdf
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Председателство на Съвета на ЕС 

 

Словашко председателство на Съвета на ЕС 
 

1 юли — 31 декември 2016 г. 

 

 

Словашкото председателство започна на 1 юли 2016 г. Неговите приоритети са 

обосновани от три взаимосвързани принципа — постигане на осезаеми резултати, 
преодоляване на фрагментацията и насочване на вниманието към гражданите. 

През следващите 6 месеца председателството ще се съсредоточи върху четири 
основни области: 

икономически силна Европа 
модерен единен пазар 

устойчиви политики в областта на миграцията и убежището 

глобално ангажирана Европа 
Словакия ще заема председателството на Съвета до 31 декември 2016 г. и ще бъде 

последвана от Малта. 

 
 

Словашкото председателство на Съвета: какво очакват словашките 
депутати 

Уебсайт на словашкото председателство 

 

 
 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160630STO34202/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160630STO34202/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://www.eu2016.sk/en
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Новини от Европейската комисия 

 
 

Гарантиране на сигурността по външните граници на Европа: Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана започва работа 
 
 
Началото на работата на Агенцията се отбелязва с мероприятие на ГКПП „Капитан 

Андреево“ на външната граница на България с Турция, което включва представяне на 

превозните средства, оборудването и екипите на новата агенция, както и 
пресконференция с участието на комисаря по въпросите на миграцията, вътрешните 

работи и гражданството Димитрис Аврамопулос, министър-председателя на Република 
България Бойко Борисов, заместник министър-председателя на Република България и 

министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, Държавния секретар на 

Министерството на вътрешните работи на Република Словакия Дениса Сакова, 
изпълнителния директор на Frontex Фабрис Леджери, министри на вътрешните работи на 

държави — членки на ЕС, и други висши служители. Надграждайки върху основите на 
Frontex, Европейската агенция за гранична и брегова охрана ще следи отблизо външните 

граници на ЕС и ще работи заедно с държавите членки за бързо установяване и 
реагиране на потенциалните заплахи за сигурността на външните граници на ЕС. 

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството 
Димитрис Аврамопулос заяви: „Днешният ден е забележителен момент в историята на 

управлението на европейските граници. Отсега нататък външната граница на една 

държава — членка на ЕС, е външна граница за всички държави членки — както 
юридически, така и на практика. За по-малко от една година създадохме пълноценна 

европейска система за гранична и брегова охрана, превръщайки в реалност принципите 
на споделена отговорност и солидарност между държавите членки и Съюза. Точно такъв е 

европейският отговор, от който се нуждаем, за да посрещнем предизвикателствата на 21-
ви век, свързани със сигурността и миграцията“. 

Министър председателят на Република Словакия, Роберт Фицо, представляващ 
ротационното председателство на Съвета на ЕС, заяви: „Пускайки в действие 

Европейската гранична и брегова охрана, ние създаваме нова реалност на нашите 

външни граници. Това представлява осезаем резултат от съвместния ангажимент, поет в 
Пътната карта от Братислава, и практически израз на единството между държавите 

членки. Това ще ни помогне да се върнем към Шенген. Председателството е решено да 
допринесе за по-нататъшното укрепване на Европейската гранична и брегова охрана, 

както и да реализира другите ангажименти от Пътната карта.“ 
Изпълнителният директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана 

Фабрис Леджери заяви: „Това е исторически момент и аз съм много горд да видя как 
Frontex се трансформира в Европейска агенция за гранична и брегова охрана. Новата 

агенция е по-силна и по-добре подготвена да се справи с предизвикателствата в областта 

на миграцията и сигурността по външните граници на Европа. Нейният мандат има по-
широк обхват и включва нови правомощия, които ще ѝ позволят да действа ефективно. 

Агенцията ще провежда стрес тестове по външните граници, за да установи 
уязвимите места преди настъпването на дадена криза. Тя ще може също така да предлага 

оперативна подкрепа на съседни трети държави, които отправят молба за помощ по 
границите си, и да обменя разузнавателни данни за трансгранични престъпни дейности с 

национални органи и агенции на ЕС в подкрепа на наказателни разследвания. Тя също 
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така има ключова роля на морските граници на Европа посредством новите си функции за 

брегова охрана.“  

В съответствие с новия мандат на Агенцията нейната роля и дейности са 
значително разширени. Броят на постоянните служители на Агенцията ще бъде увеличен 

повече от два пъти и Агенцията ще може да придобива собствено оборудване и да го 
използва максимално бързо при операции по границите. Резерв за бързо разполагане, 

съставен от най-малко 1 500 гранични служители, и фонд от техническо оборудване ще 
бъдат предоставени на разположение на Агенцията, което означава, че ще бъде 

преодолян недостигът на персонал или оборудване за операции на Агенцията. 
Европейската гранична и брегова охрана отсега нататък ще гарантира прилагането 

на стандартите на Съюза за управление на границите чрез периодичен анализ на риска и 

задължителни оценки на уязвимостта. 
Европейската гранична и брегова охрана ще осигури липсващата връзка в 

укрепването на външните граници на Европа, така че хората да могат да продължат да 
живеят и да се движат свободно в рамките на Европейския съюз, като съдейства за 

изпълнението на ангажимента на Европа за завръщане към нормалното функциониране 
на Шенгенското пространство и за премахване на временния контрол по вътрешните 

граници до края на годината, както бе посочено на 4 март в пътната карта на Комисията, 
озаглавена „Завръщане към Шенгенската система“. 

През следващите месеци новата агенция ще започне да функционира изцяло: 

6 ОКТОМВРИ 2016 г.: влизане в сила на регламента за новата агенция 
7 ДЕКЕМВРИ 2016 г.: резервът за бързо реагиране и фондът от оборудване за 

бързо реагиране започват да функционират 
ДО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 г.: 50 нови назначения в Агенцията 

7 ЯНУАРИ 2017 г.: резервът от специалисти в областта на връщането започва да 
функционира 

ЯНУАРИ-МАРТ 2017 г. първи оценки на уязвимостта 
Контекст 

Създаването на Европейска гранична и брегова охрана, обявено от председателя 

на Комисията Юнкер в речта му от 9 септември 2015 г. за състоянието на Съюза, е част от 
мерките, предприети съгласно Европейската програма за миграцията, за засилване на 

управлението и сигурността на външните граници на ЕС. Шенгенското пространство без 
вътрешни граници може да бъде поддържано единствено ако ефективно се гарантират 

сигурността и защитата на външните граници. 
На 15 декември 2015 г. Европейската комисия представи законодателно 

предложение за създаването на Европейска гранична и брегова охрана чрез надграждане 
върху съществуващите структури на Frontex, за да се отговори на новите 

предизвикателства и политически реалности, пред които е изправен ЕС по отношение 

както на миграцията, така и на вътрешната сигурност. Европейският парламент и Съветът 
дадоха одобрението си за Европейската гранична и брегова охрана в рекордно кратък 

срок от едва девет месеца. 
Европейската гранична и брегова охрана ще спомогне за по-ефективното 

управление на миграцията, подобряването на вътрешната сигурност на Европейския съюз 
и защитата на принципа на свободно движение на хора. Създаването на Европейска 

гранична и брегова охрана ще осигури солидно управление на външните граници на ЕС 
като споделена отговорност между Съюза и неговите държави членки. 

 

 
 

Източник: страницата на Европейската комисия  

 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-back-to-schengen-roadmap_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/state_of_the_union_2015_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_en.htm
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК за месец септември – октомври 2016 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов за 2017 

г. и 2018 г. по отношение на някои дълбоководни рибни запаси за риболовните кораби на 

Съюза 

COM(2016) 

643 
06/10/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1370/2013 за 

установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с 

общата организация на пазарите на селскостопански продукти  

COM(2016) 

653 
06/10/2016 

 

COM(2016) 

625 
06/10/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ  

COM(2016) 

582 
06/10/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ  

COM(2016) 

595 
05/10/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 

средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със 

заявление EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals, подадено от Естония  

COM(2016) 

622 
28/09/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА 

- Трети доклад за напредъка, постигнат в изпълнението на изявлението на ЕС и Турция  

COM(2016) 

634 
28/09/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад за прилагането 

на Регламент (ЕС) № 181/2011 относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за 

изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004  

COM(2016) 

619 
27/09/2016 

Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския 

съюз и временно прилагане на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие 
между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република 

Афганистан, от друга страна 

JOIN(2016) 45 22/09/2016 

JOIN(2016) 43  JOIN(2016) 43 21/09/2016 

JOIN(2016) 42  JOIN(2016) 42 21/09/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на 

Европейския съюз в рамките на Подкомитета по санитарните и фитосанитарните въпроси, 

създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската 

общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга 

страна 

COM(2016) 

613 
21/09/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Насърчаване на 

справедлива, ефективна и конкурентоспособна европейска икономика, основана на 
авторското право, в цифровия единен пазар 

COM(2016) 

592 
19/09/2016 

JOIN(2016) 41  JOIN(2016) 41 19/09/2016 

JOIN(2016) 40  JOIN(2016) 40 19/09/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 

2007/441/ЕО за упълномощаване на Италианската република да прилага мерки за дерогация 

от член 26, параграф 1, буква а) и член 168 от Директива 2006/112/ЕО относно общата 

система на данъка върху добавената стойност 

COM(2016) 

598 
19/09/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разработването, 

валидирането и правното приемане на алтернативни методи за изпитване върху животни в 

сферата на козметичните продукти (2013—2015 г.) 

COM(2016) 

599 
19/09/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 

регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на 
действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на 

COM(2016) 
597 

16/09/2016 
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технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по 

инвестиционни въпроси - {SWD(2016) 297 final}{SWD(2016) 298 final}  

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА 

- Повишаване на сигурността в свят на мобилност: подобряване на информационния обмен в 

борбата срещу тероризма и по-сигурни външни граници 

COM(2016) 

602 
14/09/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 

1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 

COM(2016) 

604 
14/09/2016 
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