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Тема на седмицата

ЕК призовава България за още реформи в съдебната 
система в междинния си доклад относно напредъка

Европейската комисия публикува поредния си технически 
доклад  за  напредъка  на  България  и  Румъния  в  правосъдието. 
Наред с похвалите за предприетите и планувани реформи през 
последните  месеци,  Комисията  препоръчва  още  работа  и 
конкретни резултати.

Настоящият  доклад отчита  факта,  че  през  последните  шест  месеца България  е 
предприела редица  важни инициативи,  които  показват  воля  за  реформи.  Въпреки че 
достойнствата на тези инициативи могат да се преценят само след като те доведат до 
конкретни  резултати,  тези  действия  все  пак  сочат,  че  все  по-ясно  се  признава 
необходимостта от съществени и далновидни реформи. Същевременно докладът се спира 
на все  още лошите резултати по  отношение на съдебната  система и  функциите  ѝ да 
разследва, преследва и съди за корупция по високите етажи на властта и организирана 
престъпност. За повече информация натиснете ТУК.

В доклада България се оценява по следните показатели:

• Приемане на изменения в Конституцията, които премахват всички двусмислия по 
отношение на независимостта и отчетността на съдебната система.

•  Гарантиране  на  по-прозрачен  и  ефективен  съдебен  процес  чрез  приемане  и 
прилагане на нов Закон за съдебната власт и на нов Граждански процесуален кодекс. 
Докладване за въздействието на тези нови закони и на Наказателно-процесуалния кодекс 
и Административно-процесуалния кодекс, преди всичко върху досъдебната фаза.

•  Продължаване  на  реформата  на  съдебната  власт  с  цел  повишаване  на 
професионализма,  отчетността  и  ефективността.  Оценяване  на  въздействието  на  тази 
реформа и публикуване на резултатите всяка година.

• Провеждане на професионални и безпристрастни разследвания по обвинения в 
корупция на високо равнище и докладване за тях. Докладване за вътрешни проверки на 
публичните институции и за огласяване на имуществото на високопоставени длъжностни 
лица.

•  Вземане  на  по-нататъшни  мерки  за  предотвратяване  и  борба  с  корупцията, 
особено по границите и в местното управление.

•  Прилагане  на  стратегия  за  борба  с  организираната  престъпност,  която  се 
съсредоточава  върху  тежките  престъпления,  изпирането  на  пари,  както  и  върху 
системното  конфискуване  на  имуществото  на  престъпниците.  Докладване  за  нови  и 
текущи разследвания, повдигнати обвинения и присъди в тези области.

Пълен текст на доклада в пресата

Досие на доклада в сайта на парламента

Източник: europa.bg
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

На 23 март 2010г., председателят на Народното събрание Цецка Цачева, се срещна 
с  извънредния  и  пълномощен  посланик  на  Холандия  в  София  Н.Пр.  г-н  Карел  ван 
Кестерен.

Предстоящи събития 
На 29 март 2010г.,  председателят на Народното събрание Цецка Цачева, ще се 

срещне с министър-председателя на Ливанската република Рафик Харири.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 24 март 2010г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове  прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
обществените поръчки, № 002-01-19, внесен от Министерския съвет на 15 март 2010 г. 
Законопроектът цели привеждане на вътрешното ни законодателство в съответствие с 
изискванията на Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 
декември 2007 г. за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед 
повишаване  на  ефективността  на  процедурите  за  преразглеждане  при  възлагане  на 
обществени поръчки, както и на Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от  23  април  2009 г. за  насърчаването  на  чисти и  енергийноефективни  пътни 
превозни средства.  

На 24 март 2010г.,  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред  прие на 
второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични 
документи,  №  054-01-15,  внесен  на  05.03.2010  г.  Законопроектът  е  съобразен  с 
изискванията на Регламент (EO) 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно 
стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и 
документите  за  пътуване,  издавани  от  държавите-членки  и  на  Регламент  (ЕО)  № 
1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г.  относно единния формат на разрешенията за 
пребиваване за гражданите на трети страни. Народното събрание прие на заседанието си 
на 26 март 2010 г. на второ четене промени в Закона за българските лични документи. Те 
предвиждат електронният носител в паспорта да не съдържа подписа на лицето, а само 
снимката и пръстовите отпечатъци. Същото се отнася и за останалите документи, в които 
според сега действащия закон е задължително да има електронен носител на информация 
Народно събрание
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- сред тях са служебният, дипломатическият и моряшкият паспорт, удостоверението за 
пътуване  зад  граница  на  бежанец,  удостоверението  за  пътуване  зад  граница  на 
чужденец,  получил  убежище,  удостоверението  за  пътуване  зад  граница  на  лице  без 
гражданство  и  удостоверението  за  пътуване  зад  граница  на  чужденец с  хуманитарен 
статут и др.

На  25  март  2010г.,  Комисията  по  транспорт,  информационни  технологии  и 
съобщения прие на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
електронните съобщения, № 902-01-62, внесен от Министерски съвет на 28.12.2009 г. 
Законопроектът  е  съобразен  с  изискванията  на  Регламент  (ЕО)  №  717/2007  на 
Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2007 г. относно роуминга в обществени 
мобилни съобщителни мрежи в рамките на Общността, както и с Директива 2002/22/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и 
правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги. 

Новини от България свързани с ЕС

Борисов:  Подкрепата  за  Гърция  е  добра  новина  за 
България

Добрата новина за България е, че Европейският съвет и 
Европейската централна банка подкрепихме Гърция, с което се 
капитализират и техните банки и мога да си отдъхна, тъй като 
над 30 на сто от българските банки са собственост на гърци и 
това би могло да доведе до сериозен проблем в страната. Това 

заяви  министър-председателят  Бойко  Борисов  след  края  на  двудневния  пролетен 
Европейски съвет, цитиран от „Дарик". За повече информация натиснете ТУК.

Източник: europa.bg

ЕВРОПА 2020

Европейският  съвет  подкрепи  стратегията  „Европа 
2020“

Като  част  от  стратегията  за  по-висок  растеж  през 
следващото десетилетие, лидерите на ЕС се споразумяха да 
си  сътрудничат  по-тясно  в  областта  на  икономическата 
политика.

Решението бе взето на среща на лидерите на ЕС в 
Брюксел  -  първо  официално  обсъждане  на  стратегията 

„Европа 2020“, представена от Комисията през месец февруари 2010г.
В съвместно становище те заявиха,  че са се споразумели по повечето точки от 

предложения  план,  включително  за  по-добра  координация  на  европейската  и 
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националните икономически политики. Според тях е необходимо по-тясно икономическо 
сътрудничество за възстановяване от финансовата криза и за справяне с дългосрочни 
предизвикателства  като  глобализацията,  изменението  на  климата  и  застаряващото 
население.

Лидерите приеха и три количествени цели за повишаване на нивото на заетост, 
увеличаване на инвестициите в изследователската и развойна дейност и изпълнение на 
поетите  от  ЕС  ангажименти  във  връзка  с  околната  среда.  Други  две  предложени  от 
Комисията цели - повишаване на нивото на образование и социалното приобщаване - ще 
бъдат обсъдени допълнително на срещата им през юни 2010г.

По  препоръка  на  Комисията  лидерите  се  споразумяха  за  целите  на  ЕС  да  се 
разделят  на  диференцирани  национални  цели,  нещо,  което  не  бе  направено  при 
предходната  10-годишна  икономическа  стратегия  на  ЕС.  Комисията  ще  се  включи  в 
обсъждането  на  националните  цели,  но  решението  за  тях  ще  принадлежи  на 
правителствата на държавите-членки.

Лидерите заявиха, че ще обсъдят цифровите стойности през юни и ще обмислят 
действия на ниво ЕС за преодоляване на разликата между целите на Съюза и сумата от 
националните цели.

Правителствата  на  страните  от  ЕС  се  приканват  също  да  представят  подробни 
планове за начините, по които възнамеряват да постигнат своите цели. Тези „национални 
програми за реформа“ следва да бъдат насочени към премахването на основни пречки за 
икономическия  растеж.  Резултатите  ще се  наблюдават  посредством  годишни доклади, 
издавани на ниво ЕС.

След споразумението на държавите от еврозоната за спасителен план за Гърция, 
Съветът  поиска  от  Комисията  да  направи  предложения  през  юни  за  начините  за 
подобряване на координацията между държавите, използващи валутата. През последните 
месеци еврото изгуби от стойността си, след като инвеститорите бяха разтревожени за 
високия национален дълг в Гърция и други държави.
 
Европа 2020 

Източник: Страницата на Европейската комисия

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент  

 Понеделник, 22 март 2010г.

Темата за морското замърсяване, подчертана от датския евродепутат 
Anna Rosbach

Представете си плаваща маса от пластмаса и гума 34 пъти размера на 
Холандия.  В  действителност  това  съществува  в  Тихия  океан  и 
парламентарният доклад на Anna Rosbach (ЕСД), хвърли светлина върху тази 
тревожна  тенденция.  По  време  на  едно  от  последните парламентарни 

заседания, европейските депутати подкрепиха нейния доклад за споразумение за борба 
срещу замърсяването в Атлантическия океан. Тя обърна особено внимание на рисковете 

Народно събрание
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от  замърсяване  и  заплахите  в  региона  на  Балтийско  море.  За  повече  информация 
натиснете ТУК.

 Вторник, 23 март 2010г.

 Осъществяването на трансплантации на органи по-лесно

Съкращаването на времето за чакане дава на нуждаещите се от донор 
на орган по-добър шанс за оцеляване. Въпреки това много често пациенти 
умират,  чакайки  подходящ  донор.  Общи  европейски  правила  за 
трансплантации на органи, одобрени от Комисията на ЕП по околната среда, 
здравеопазването  и  безопасността  на  храните  трябва  да  направят 
трансплантациите по-лесни, по-бързи и по-безопасни. За повече информация 

натиснете ТУК.

Еврозоната  и  качеството  на  храната  ще  бъдат  обсъждани  на 
заседанието в Брюксел през март 2010г.

Икономиката  на  еврозоната  ще  бъде  под  светлината  на 
прожекторите,  когато  членовете  на  ЕП  се  срещнат  в  Брюксел  през 
март.  Председателят  на  Европейската  централна  банка  Jean-Claude 
Trichet ще участва в пленарното заседание и в дебата за еврозоната и 
публичните  финанси.  Европейските  депутати трябва  да  изберат  нов 
заместник-председател на ЕЦБ. Също така, един от приоритетите на 

дневния ред на парламента ще бъде бюджета за 2011 г.

Испанските социалисти Maria Badia  и Cutchet: за "интернета 
на предметите" 

Ще  може  ли  в  близкото  бъдеще  вашият  хладилник  да 
разбере,  че в него има продукт,  на който му е минал срокът на 
годност и да ви информира за това? Интернет трябва да свързва не 
само хората, но и хора с предмети и предмети с предмети, според 
докладчика  на  ЕП,  Maria  Badia  и Cutchet.  Тя  приветства 

съобщението на Комисията относно развитието на интернет и насърчаването на неговата 
експанзия, но моли неприкосновеността на личния живот да бъде взета под внимание. 
Какво точно представлява "интернета на предметите" вижте ТУК.

 Сряда, 24 март 2010г.

 Директна демокрация, обсъждана от членовете на ЕП 

Правото да се сложи началото на граждански инициативи, за да 
променим законите на ЕС  беше обсъдено от европейските депутати  в 
сряда,  24 март 2010г. Има няколко варианта за това как системата би 

могла да работи на практика. За повече информация натиснете ТУК.
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Европейски валутен фонд ще избави държавите от затрудненията 
им

Идеята за "Европейски валутен фонд", който да избави държави 
като Гърция от  финансовите  им  затруднения,  е  под  светлината  на 
прожекторите. В понеделник, 22 март 2010г. Комисията по икономически 
и парични въпроси обсъди този, както и други въпроси с председателите 
на Европейската централна банка и Еврогруп, Jean-Claude Trichet и Jean-
Claude Juncker.  За повече информация натиснете ТУК.

 Четвъртък, 25 март 2010г.

 ЕП  гласува  назначаването  на  10  членове  на  Европейската 
сметна палата

На 25 март 2010г., европейските депутати гласуваха 
назначаването на всеки от десетте кандидата за позицията член на 
Сметната палата, финансовият пазител на ЕС. За повече информация 

натиснете ТУК.

Три въпроса  към  Tony  Blair  за  Близкия  изток  и  фондация 
"Вяра"

Tony Blair беше в ЕП за да се срещне с европейските депутати 
от  Комисиите  по  развитие  и  външни работи.  На  дневен ред беше 
Палестина  и  начините,  по  които  да  стимулираме  икономиката  и 

развитието,  за  да  подобрим  тежкото  състояние  на  палестинците.  Към  Tony  Blair  се 
присъединиха  и  висши  служители  от  ООН  и  членове  на  израелско-палестинската 
общност. На заседанието, европейските депутати бяха скептично настроени по отношение 
на перспективите за мир в региона. За повече информация натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета

 

Ново бъдеще за Хаити

На  22 март 2010г.  Съветът  по  външни  работи 
упълномощи  Върховния  представител  Катрин  Аштън  да 
представлява  ЕС  на  посветената  на  Хаити  международна 
конференция  на  донорите,  която  ще се  проведе  на  31  март 
2010г. в Ню Йорк. След бързите и ефективни начални действия 
в  отговор  на  земетресението,  Европейският  съюз  ще 

продължава да реагира на нуждите на страната от хуманитарна помощ и ще  ѝ окаже 
съдействие при подготовката за предстоящия сезон на дъждове и урагани. ЕС изразява 
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своята  готовност  да  подпомага  в  дългосрочен  план  възстановяването  и  устойчивото 
развитие на Хаити.

В позицията на ЕС,  която ще бъде представена на конференцията на донорите 
„Към ново бъдеще за Хаити“, ще се направи преглед на колективното усилие на Съюза за 
предоставяне на хуманитарна помощ, гражданска защита и друга спешна помощ след 
земетресението, включително военни средства и подпомагане на полицията. Позицията 
ще  включва  също  така  обобщена  сума,  отразяваща  цялостния  ангажимент  на  ЕС  за 
възстановяването на страната.

ЕС изразява готовността си да подкрепи дългосрочния план на правителството на 
Хаити, който ще бъде представен на конференцията и следва да осигури на Хаити за 
следващите десет години дълготраен растеж и развитие при висока степен на социално 
приобщаване. Съветът подчерта, че правителството на Хаити ще ръководи дейностите за 
възстановяване и реконструкция и че ЕС ще работи в партньорство с международната 
общност.

ЕС  ще  действа  единно,  с  цел  при  възстановяването  на  Хаити  да  се  постигне 
възможно  най-ефективно  използване  на  фондовете  за  развитие  на  Общността  и 
държавите-членки. ЕС ще укрепи координацията на място, като създаде представителство 
на ЕС в Хаити, в което ще бъдат разположени европейските ресурси за развитие.

Източник: Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия

  Устойчива енергия за Европа

По  случай  Европейската  седмица  на  устойчивата  енергия 
2010,  новият  европейски  комисар  по  енергетиката  представя 
стратегията  си  за  намаляване  на  зависимостта  на  Европа  от 
изкопаемите горива. За повече информация натиснете ТУК.

Правна сигурност за смесените бракове

Нови правила в 10 страни от ЕС ще позволят на съпрузите от 
различни националности да избират по чии закони да се разведат. 
За повече информация натиснете ТУК.

Постигане  на  баланс  между  защита  на  личните  данни  и 
сигурност

ЕС подготвя  нови  преговори  с  правителството  на  САЩ за 
трансфера на банкови данни за целите на борбата с тероризма. За 
повече информация натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Европейската комисия
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Предстоящи събития в европейските институции

Предстоящи събития     в Европейския парламент  

Заседания на комисии на ЕП (дневен ред)

Сряда, 07.04.2010 г.
Комисия по външни работи – Брюксел, 16:30h.

Четвъртък, 08.04.2010 г.
Комисия по външни работи – Брюксел, 09:00h.

Инициативи на ЕС 

Младежка  награда  "Карл  Велики",  2010 г.: 
националните победители са номинирани

27-те  национални  победители  на  европейската 
младежка  награда  "Карл  Велики"  са  номинирани. 
Представители на всеки печеливш проект ще бъдат поканени 
да  присъстват  на  церемонията  по  награждаването  в  Аахен, 
Германия на 11 май, 2010 г., когато крайният победител ще 

бъде избран.
Европейската младежка награда "Карл Велики" се присъжда на проекти на лица на 

възраст  между  16  и  30  години,  които  насърчават  европейското  и  международното 
разбирателство, развитието на общото усещане за европейска идентичност и интеграция 
и служат като ролеви модел за млади хора, живеещи в Европа, предлагайки практически 
примери за европейци, който живеят заедно, като една общност.

Представители  на  27  избрани  национални  проекта  ще  бъдат  поканени  на 
церемонията по награждаването в Аахен, Германия на 11 май, 2010г.

Наградите за трите най-добри проекта ще бъдат представени от председателя на 
ЕП и от представител на Фондацията на международната награда "Карл Велики" в Аахен.

Наградата за най-добрия проект е €5000. Втора награда - €3000 и трета - €2000.
Допълнителна информация :
Списък на националните победители 
Младежка награда "Карл Велики" във Facebook 
Видео за младежката награда "Карл Велики" 
Предишни победители 

Източник: Страницата на Европейския парламент
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Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 22.03-26.03.2010 г.

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО 
СЪВЕТА относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка - 
COM(2010)112 Досие на документа

Бюджет
⇒ Предложение  за  Междуинституционално  споразумение  между  Европейския 

парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси 
- COM(2010)73 Досие на документа

⇒ ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 1 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. - ПРИХОДНА 
И  РАЗХОДНА  ЧАСТ  НА  БЮДЖЕТА  ПО  РАЗДЕЛИ  -  Раздел  I  —  Парламент  - 
COM(2010)107 Досие на документа

⇒ ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 2 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. - ПРИХОДНА 
И РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — „Комисия“ - Раздел VI 
—  Европейски  икономически  и  социален  комитет  -  Раздел  VIІ  —  Комитет  на 
регионите - COM(2010)108 Досие на документа

Земеделие и развитие на селските райони
⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за отмяна 

на Регламент (EO) № 1964/2005 на Съвета относно митническите ставки за банани 
- COM(2010)96 Досие на документа

Координиране на политиките на ЕК
⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

установяване на правилата и общите принципи относно механизмите за контрол от 
страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия 
от страна на Комисията - COM(2010)83 Досие на документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

И НА СЪВЕТА относно  създаването  на  агенция  за  оперативното  управление  на 
широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и 
правосъдието  (представено  от  Комисията  съгласно  член  293,  параграф  2  от 
Договора  за  функционирането  на  Европейския  съюз)  -  COM(2010)93  Досие  на 
документа

Развитие и отношения със страните от АКТ
⇒ Предложение за  РЕГЛАМЕНТ  (ЕО)  № .../...  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  И НА 

СЪВЕТА от […] година за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване 
на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството - COM(2010)102 Досие 
на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА  И  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  - 
Двугодишен  доклад  за  специалната  рамка  за  подпомагане  на  традиционните 
доставчици на банани от страните от АКТБ – COM(2010)103 Досие на документа

Разширяване
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА  И  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  - 

Придружаващи  мерки  за  сектора  на  бананите:  подпомагане  за  устойчиво 
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приспособяване на основните доставчици на банани от държавите от АКТБ към 
новите търговски реалности - COM(2010)101 Досие на документа

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, 

параграф  6  от  Договора  за  функционирането  на  Европейския  съюз  относно 
позиция  на  Съвета  на  първо  четене  с  оглед  приемането  на  предложението  за 
Директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на 
равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на 
самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО - COM(2010)99 
Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

23.03.2010 г. L 75
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  237/2010  на  Комисията  от  22  март  2010  година  относно 
установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1342/2008 
на Съвета за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и 
риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси.

 Регламент (ЕС) № 238/2010 на Комисията от 22 март 2010 година за изменение на 
приложение V към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на 
Съвета относно изискването за етикетиране на напитки, съдържащи повече от 1,2 
обемни процента алкохол и някои оцветители за храни. 

 Регламент (ЕС) № 239/2010 на Комисията от 22 март 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 318/2007 за определяне на ветеринарно-санитарните условия за 
внос на някои птици в Общността и на съответните карантинни срокове.

 Регламент (ЕС) № 240/2010 на Комисията от 22 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/168/ОВППС на Съвета от 22 март 2010 година за назначаване на 

специален представител на Европейския съюз в Афганистан.
 Решение  2010/169/ЕС на  Комисията  от  19  март  2010  година  относно 

невключването на 2,4,4’-трихлоро-2’- хидроксидифенилов етер в списъка на Съюза 
на добавките, които могат да бъдат използвани за производството на материали и 
предмети от  пластмаси,  предназначени за  контакт  с  храни съгласно  Директива 
2002/72/ЕО (нотифицирано под номер C(2010) 1613).

 Решение  2010/170/ЕС на  Комисията  от  19  март  2010  година  за  оттегляне  на 
позоваването на стандарт EN 353-1:2002 „Лични предпазни средства срещу падане 
от  височина.  Част  1:  Спирачни  устройства  срещу  падане  с  водач  по  твърда 
осигурителна  линия“  в  съответствие  с  Директива  89/686/ЕИО  на  Съвета 
(нотифицирано под номер C(2010) 1619).

 Решение  2010/171/ЕС  на  Комисията  от  22  март  2010  година  за  изменение  на 
приложение  I  към  Решение  2009/177/ЕО  относно  програмите  за  надзор  на 
Ирландия  и  Унгария  и  статута  на  Ирландия  на  свободна  от  заболяване  по 
отношение  на  някои  болести  по  водните  животни  (нотифицирано  под  номер 
C(2010) 1625.
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 Решение  2010/172/ЕС  на  Комисията  от  22  март  2010  година  за  изменение  на 
Решение  2002/840/ЕО  по  отношение  на  списъка  на  одобрени  съоръжения  за 
облъчване на храни в трети страни (нотифицирано под номер C(2010) 1707).

 Решение 2010/173/ЕС  на  Комисията  от  22  март  2010  година  за  изменение  на 
Решение  2008/457/ЕО  за  определяне  на  правилата  за  изпълнение  на  Решение 
2007/435/ЕО на Съвета,  с което се създава Европейски фонд за интеграция на 
гражданите  на  трети  страни  за  периода  2007—2013  г.  като  част  от  Общата 
програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ относно системите 
за управление и контрол на държавите-членки, правилата за административно и 
финансово управление и допустимостта на разходите по проекти, съфинансирани 
от фонда (нотифицирано под номер C(2010) 1713)

23.03.2010 г. L 7  6  
РЕГЛАМЕНТ 

 Регламент (ЕC) № 215/2010 на Комисията от 5 март 2010 година за изменение на 
приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 за установяване на списък от трети 
страни,  територии,  зони  или  подразделения,  от  които  са  разрешени  вносът  и 
транзитът  през Общността на  домашни птици и продукти от  домашни птици,  и 
относно изискванията за ветеринарно сертифициране 

2  4  .03.2010 г. L   77  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 241/2010 на Комисията от 8 март 2010 година за изменение на 
приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на включването на 
Беларус в списъка с трети държави, определен в посочения регламент, за да се 
позволи  транзитното  преминаване  през  Съюза  на  яйца  и  яйчни  продукти  за 
консумация  от  човека  от  Беларус  и  за  изменение  на  сертифицирането  на 
еднодневни пилета от домашни птици, различни от щраусови птици.

 Регламент (ЕС) № 242/2010 на Комисията от 19 март 2010 година за съставяне на 
Каталог на фуражните суровини.

 Регламент (ЕС) № 243/2010 на Комисията от 23 март 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  № 1126/2008  за  приемане  на  някои  международни  счетоводни 
стандарти  в  съответствие  с  Регламент  (ЕО)  №  1606/2002  на  Европейския 
парламент и на Съвета във връзка с подобренията на Международните стандарти 
за финансово отчитане (МСФО).

 Регламент  (ЕС)  №  244/2010  на  Комисията  от  23  март  2010  за  изменение  на 
Регламент  (ЕО)  № 1126/2008  за  приемане  на  някои  международни  счетоводни 
стандарти  в  съответствие  с  Регламент  (ЕО)  №  1606/2002  на  Европейския 
парламент  и  на  Съвета  във  връзка  с  Международен  стандарт  за  финансово 
отчитане (МСФО). 

 Регламент (ЕС) № 245/2010 на Комисията от 23 март 2010 година за дерогация от 
Регламент  (ЕО)  №  288/2009  относно  срока  за  представяне  на  стратегиите  на 
държавите-членки пред Комисията и срока за вземане на решение от страна на 
Комисията относно окончателното разпределяне на помощи в рамките на схемата 
за предлагане на плодове в училищата. 

 Регламент (ЕС) № 246/2010 на Комисията от 23 март 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕИО) № 989/89 относно класирането на подплатени с вата елечета в 
Комбинираната номенклатура.

 Регламент (ЕС) № 247/2010 на Комисията от 23 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

РЕШЕНИЯ: 

Народно събрание
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 Решение 2010/176/ЕС на Комисията от 19 март 2010 година за изтегляне напред на 
датата на плащане на втория транш от помощта за преструктуриране, отпусната за 
пазарната  2009/2010  година  съгласно  Регламент  (ЕО)  №  320/2006  на  Съвета 
(нотифицирано под номер C(2010) 1710).

 Решение  2010/177/ЕС на  Комисията  от  23  март  2010  година  за  изменение  на 
Решение 2006/109/ЕО чрез приемането на три предложения за присъединяване 
към  съвместната  ценова  гаранция,  приета  във  връзка  с  антидъмпинговата 
процедура  относно  вноса  на  някои  отливки  с  произход  от  Китайската  народна 
република. 

2  5.03.2010 г. L   7  9  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 248/2010 на Комисията от 24 март 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1484/95 относно определяне на подробни правила за прилагане 
на системата на допълнителни вносни мита и относно фиксиране на допълнителни 
вносни мита в секторите птиче месо и яйца и за яйчен албумин, и на Регламент 
(ЕО) № 504/2007 относно определяне на  подробни правила за  прилагането  на 
режима за допълнителни вносни мита в сектора на млякото и млечните продукти.

 Регламент (ЕС) № 249/2010 на Комисията от 24 март 2010 година за вписване на 
название  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания — Chorizo Riojano (ЗГУ).

 Регламент (ЕС) № 250/2010 на Комисията от 24 март 2010 година за вписване на 
название  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания [Farine de Petit Épeautre de Haute Provence (ЗГУ)]. 

 Регламент (ЕС) № 251/2010 на Комисията от 24 март 2010 година за вписване на 
название  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания — Yorkshire Forced Rhubarb (ЗНП).

 Регламент (ЕС) № 252/2010 на Комисията от 24 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  253/2010  на  Комисията  от  24  март  2010  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/178/ЕС на Комисията от 15 декември 2009 година относно държавни 

помощи,  които  Германия  е  предоставила  във  връзка  с  определени  услуги  на 
Ветеринарната служба на Бавария (C 24/06 (ex NN 75/2000)) (нотифицирано под 
номер C(2009) 9954). 

2  6.03.2010 г. L 80  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 254/2010 на Комисията от 10 март 2010 година за одобряване на 
програма за контрол на Salmonella при домашните птици в някои трети страни в 
съответствие  с  Регламент  (ЕО)  №  2160/2003  на  Европейския  парламент  и  на 
Съвета и за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 относно 
статуса на някои трети страни по отношение на контрола на Salmonella. 

 Регламент (ЕС) № 255/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за определяне на 
общи правила за управление на потоците въздушно движение. 

 Регламент (ЕС) № 256/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за вписване на 
название  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания [Alubia de La Bañeza-León (ЗГУ)].
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 Регламент (ЕС) № 257/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за създаване на 
програма за  новата  оценка на  одобрените добавки  в  храните в  съответствие с 
Регламент  (ЕО)  № 1333/2008  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
добавките в храните.

 Регламент (ЕС) № 258/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за налагане на 
специални условия върху вноса на гума гуар, която е с произход от Индия или е 
изпратена от същата държава, поради риска от замърсяване с пентахлорфенол и 
диоксини и за отмяна на Решение 2008/352/ЕО ( 1 ). 

 Регламент (ЕС) № 259/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за вписване на 
название  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания — Colline Pontine (ЗНП).

 Регламент (ЕС) № 260/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за вписване на 
название  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания — Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (ЗНП).

 Регламент (ЕС) № 261/2010 на Комисията от 25 март 2010 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 (ЕС) № 262/2010 на Комисията от 24 март 2010 година за изменение за 
сто двадесет и втори път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на 
някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически 
лица  и  образувания,  свързани  с  Осама  бен  Ладен,  мрежата  на  Ал  Кайда  и 
талибаните.

 Регламент (ЕС) № 263/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  264/2010  на  Комисията  от  25  март  2010  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/179/ОВППС  на  Съвета  от  11  март  2010  година  в  подкрепа  на 

дейността на SEESAC на Западните Балкани в рамките на Стратегията на ЕС за 
борба с незаконното натрупване и трафика на МОЛВ и боеприпаси за тях.

 Решение  2010/180/ЕС на  Комисията  от  25  март  2010  година  за  изменение  на 
Решение 2008/911/ЕО за съставяне на списък на растителни вещества, препарати 
и комбинации от тях за използване в традиционни растителни лечебни продукти 
(нотифицирано под номер C(2010) 1867)

2  6.03.2010 г. L 81  
РЕШЕНИЯ 

 Решение  2010/174/ЕО на Комисията от  10 март 2009 година относно държавна 
помощ C 43/07 (ex N 64/07) и C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04), предоставена от 
Полша за Huta Stalowa Wola S.A. (нотифицирано под номер C(2009) 1480). 

 Решение  2010/175/ЕО на  Комисията  от  22  юли  2009  година  относно  държавна 
помощ C 18/05 (ex N 438/04, N 194/05 и PL 34/04), приведена в действие от Полша 
в полза на Stocznia Gdańsk (нотифицирано под номер C(2009) 5685) 

2  7.03.2010 г. L 82  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 266/2010 на Комисията от 26 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.
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Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. февруари/март 2010 г.

Издание за културната програма
The Euromed Partnership: The Cultural Agenda
ЕС 1560

Издание относно перспективите за малките и средните предприятия
Changing the perspectives for manufacturing SMEs
ЕС 1561

Издание относно новостите в химическия сектор
Rejuvenating the European chemical sector
ЕС 1562

Издание относно хранителните продукти
Food security: understanding and meeting the challenge of poverty
ЕС 1563

5 издания относно докладите на проектите за енергетиката в ЕС за 2009г.
Energy education - Energy efficiency in industry - Renewable energy in buildings - 
Sustainable Energy Communities - Energy- efficient transport
ЕС 1564

Издание относно диалогът между ЕС  и Балканите
Intercultural Dialogue for Greater Europe: The European Union and the Balkans
ЕС 1565

Приоритети на Европейския икономически и социален комитет по време на испанското 
председателство
The priorities of the European Econimic and Social Committee during the Spanish 
Presidency of the Council of the European Union
ЕС 1566

Издание - комикс за бедствията в ЕС
Hidden disaster
ЕС 1567

121-ва среща на интерпарламентарния съюз 
121  st  IPU  ASSEMBLY  /  121eme  ASSEMBLEE  DE  L'UIP  -  GENEVA 
(SWITZERLAND)/GENEVE(SUISSE) - 16-21 OCTOBER/OCTOBRE 2009
ЕС 1568
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           Народно събрание
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