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Тема на седмицата 
 

 

 

Добре дошла, Хърватия! - 

01/07/2013 г. 

 
 

Хърватия е 28-та страна, която се 

присъединява към ЕС. Официалната церемония се 

състоя в Загреб на 30 юни 2013 г. и празненствата 

продължиха до късно през нощта. 

Само преди 20 години Хърватия се бореше за независимост от тогавашна 

Югославия. Преди десетилетие страната кандидатства за членство в ЕС. Днес тя се 

присъединява към 27 други държави в политически и икономически съюз, чието начало 

бе поставено през 1958 г. 

Пътят към членството в ЕС  

Преди да влезе в ЕС, Хърватия трябваше да хармонизира много от своите правила 

и административни процедури с тези на ЕС. Например, тя извърши цялостна реформа на 

своята съдебна система и промени конституцията си, за да се гарантира независимостта 

на прокурорите. Правителството също така създаде орган за борба с корупцията. 

Сред другите реформи са определяне на ограничения за емисиите на парникови 

газове и адаптиране на стандартите за безопасност на храните. 

Каква е ползата за хърватите?  

Хърватите вече могат да се възползват от всички предимства на гражданството на 

ЕС. Ако се разболеят в друга страна от Съюза, те имат право на същата медицинска 

помощ като нейните граждани. Ако имат проблеми с онлайн поръчка, те могат да се 

ползват от стандартите на ЕС за защита на потребителите. Също така таксите за роуминг 

за хърватите, когато се обаждат вкъщи от друга страна от ЕС, вече са много по-ниски. 

Що се отнася до предприятията, те могат да прехвърлят капитал между Хърватия и 

останалите страни от ЕС и да се възползват от правилата, улесняващи трансграничните 

плащания. Хърватските фирми вече ще могат да участват в процедури за възлагане на 

обществени поръчки в целия ЕС. Малките предприятия в страната вече могат да 

получават финансиране от Европейската инвестиционна банка .  

Самата Хърватия вече има достъп до финансиране от ЕС за регионално развитие. 

Структурните фондове и Кохезионният фонд на ЕС ще 

помогнат на страната да инвестира в научни изследвания и иновации, малките 

предприятия, устойчиви работни места и инициативи с цел справяне с недостига на 

умения и безработицата. 

Финансирането се управлява от Европейската комисия. Ако хърватски гражданин 

или предприятие подаде жалба срещу Комисията – или друга институция или орган на ЕС 

– тя ще бъде разгледана от Европейския омбудсман.  

Представяне на Хърватия  

Хърватия е малка страна с население от почти 4,5 млн. души. Тя граничи с Босна и 

Херцеговина, Унгария, Черна гора, Сърбия и Словения. Страната има над 1200 острова, 

48 от които са с постоянно население. В момента използваната валута е куна, но 

Хърватия ще приеме еврото, след като изпълни критериите в области като ценова 

стабилност, публични финанси и стабилност на валутния курс. 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/croatia/index_bg.htm
http://www.eib.org/projects/regions/european-union/croatia/index.htm?lang=de
http://www.eib.org/projects/regions/european-union/croatia/index.htm?lang=de
http://www.eib.org/projects/regions/european-union/croatia/index.htm?lang=fr
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/structural_cohesion_fund_da.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/structural_cohesion_fund_da.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/structural_cohesion_fund_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/structural_cohesion_fund_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/structural_cohesion_fund_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/structural_cohesion_fund_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/structural_cohesion_fund_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/structural_cohesion_fund_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/structural_cohesion_fund_pt.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/structural_cohesion_fund_pt.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/structural_cohesion_fund_sv.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/bg/home.faces;jsessionid=FD3B7E6AD97A60827084F699C516F55C
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ЕС приветства 28-ата държава членка — Хърватия 

 

 

 
Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

ОБРЪЩЕНИЕ  

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО 

СЪБРАНИЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

26 юни 2013 г. 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

Днешният ден показа, че обстановката в 

София ескалира, а от там се създава тревожност 

в цялата страна.  

Към Народното събрание бе проявена агресивност, невиждана от години. 

Обстановката рязко се промени. За разлика от мирно протестиращите граждани 

през изминалите дни, днес сравнително малобройна група демонстрира насилие и 

сблъсъци около сградата на Народното събрание. С тези действия се поругава 

достойнството не само на Народното събрание, но и на народните представители, които 

бяха избрани преди месец и половина на предсрочни избори. Застрашават се животът и 

здравето им. 

Обърнах се към министъра на вътрешните работи за осигуряване на нормални 

условия за работа на Народното събрание.  

От учредяването си преди около месец Народното събрание прави всички усилия 

да отговори на очакванията на хората. Отварянето на парламента  за гражданите е факт. 

Интензивната законодателна дейност е в отговор на обществените очаквания. 

Работи се по промените, свързани със социалното законодателство, детските добавки, 

корекции в пенсионната система, мерки срещу младежката безработица, облекчаване на 

положението на милиони български граждани. В седмичната програма бяха включени 

промени, свързани с възможностите за намаляване на цената на електроенергията. 

Точно заради това, нарушените интереси на големите играчи в енергетиката, 

министърът на икономиката, енергетиката и туризма заяви в пленарната зала, че 

Народното събрание ще бъде подложено на масиран натиск срещу законовите промени. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/content/20130628STO14606/html/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D0%A5%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ue.eu.int/homepage/highlights/eu-welcomes-28th-member-state-croatia?lang=bg
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Естествено е, когато става въпрос за частни интереси, оценени на стотици милиони, да 

има непримирими отрицатели на този Парламент.  

Но искам да припомня, че за тези промени в енергетиката беше постигнато общо 

съгласие на Консултативния съвет по национална сигурност  преди четири месеца – на 

26-ти февруари 2013 г. Разграничава ли се Президентът от това становище за бързи и 

конкретни решения, които „да направят възможно намаляването на цената на тока и 

облекчаването на социалното положение на българските граждани“ 

Очевидно е, че действията днес нямат нищо общо нито с мирните протести, нито с 

ясно декларираните от всички политически сили намерения от началото на годината.  

При тази обстановка Конституцията не съдържа отговор на въпроса как Народното 

събрание да продължи своята работа. Поставени сме в невъзможност да изпълняваме 

това, за което сме избрани от гражданите. 

През месец февруари, при създалата се тежка политическа криза и ескалация на 

социалното напрежение, Консултативният съвет по национална сигурност видя изхода в 

предсрочни парламентарни избори. 

Днес, по-малко от два месеца след провеждането им, е очевидно, че изборите сами 

по себе си не решават нищо. Това заявих и на Президента на Консултативния съвет. Без 

уважение към гласа на гражданите, конституционния ред и  институциите, демократичен 

изход от днешната криза е невъзможен, дори с предсрочни избори.  

От една страна е необходимо да приемем най-належащите закони, свързани с 

очакванията на гражданите, включително изборното законодателство. От друга страна, 

работата на Народното събрание съзнателно се блокира.  

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

Призовавам Президента, всички институции, политически партии и 

неправителствени организации за отговорно поведение в тази изключително сложна 

обстановка. 

Обръщам се и към медиите, към журналистите за отговорно поведение. 

Съзнателно или не, избраният от много телевизии начин за отразяване на 

случващото се около Народното събрание допринася за ескалиране на напрежението. 

Напомням на журналистите, най-вече на представителите на обществените медии, че 

справедливото и спокойно отразяване на ситуацията в столицата и в страната е дълг на 

всеки обективен журналист. 

Очаквам Президентът да определя поведението си съобразно конституционно 

определената му роля, на изразяващ единството на нацията – на тези, които протестират, 

на тези, които не протестират и на тези, които са против протестите. 

Убеден съм, че само успокояването на обстановката и търсенето на политическо 

съгласие с искрените усилия на всички държавни институции, с общата воля на всички 

политически партии и гражданите ще изведе България от сложната социална и 

икономическа ситуация, в която се намираме днес.  

България е една на всички и една за всички!  

 

 

Предстоящи събития  
 

02/07/2013 

11:00 Заседание на Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения 

02/07/2013 

12:00 Заседание на Комисия по труда и социалната политика 

02/07/2013 

14:30 Заседание на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и 

обстоятелства при ползването на правителствения "Авиоотряд 28" и въздухоплавателни 

средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2081/sittings/ID/6233
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2074/sittings/ID/6238
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2063/sittings/ID/6235
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2063/sittings/ID/6235
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2063/sittings/ID/6235
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въоръжените сили за периода август 2009 - март 2013 г. включително да провери кога, 

по какви дестинации (в страната и чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход 

на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и 

Министерството на отбраната 

 

 

Годишна работна програма   

 

 

Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз (2012 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

ЕК отрече да глобява България за енергетиката 

 

От Европейската комисия отрекоха, че от първи юли 2013 г. започват да се трупат 

дневни глоби за България заради енергетиката и казаха, че не знаят за никакъв краен 

срок, който е изтекъл вчера. Изявлението дойде по повод твърденията на енергийния 

министър Драгомир Стайнев, че след като България не е отделила електропреносната 

мрежа от системния оператор, ще плаща глоба, предаде БНР. 

Европейската комисия припомни, че още през януари е завела дело срещу 

страната ни в Европейския съд заради това, че не е въвела в националното си 

законодателство третия енергиен пакет и свързаните с него директиви за природния газ и 

електричеството. Комисията е поискала от съда и да наложи на България дневна глоба от 

8 500 евро. Съдебно решение обаче още няма, а Марлене Холцнер, говорителка на 

комисаря по енергетиката Гюнтер Йотингер, обясни, че обикновено минават поне месеци, 

докато съдът проучи даден случай и се произнесе. 

Европейският съюз няма специален, вътрешен краен срок, в който България да 

приложи третия енергиен пакет. Според него, тя вече трябваше да е разделила преноса 

на електроенергия от системния оператор още на 1-ви март 2012-а – преди повече от 

година. Не знаем какъв краен срок изтича на 30-и юни – ние нямаме такъв краен срок, 

каза Марлене Холцнер, говорител на Европейската комисия по въпросите на 

енергетиката. 

 

 

 

Източник: Europa.bg 

  

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2063/sittings/ID/6235
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2063/sittings/ID/6235
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2063/sittings/ID/6235
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2063/sittings/ID/6235
http://www.parliament.bg/bg/grp2012
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Изборите през 2014 г.: "Истински избор между 

хора, партии и идеи" 

 

Следващите избори за Европейски парламент, 

които ще се проведат през 2014 г., ще дадат 

възможност на гражданите за повече влияние върху 

крайните резултати, е убеден Андрю Дъф (АЛДЕ, 

Великобритания), който е автор на резолюция на ЕП за 

нужните промени в изборния процес. Той сподели в чат 

във Facebook: "Избирателите трябва да разберат, че се 

прави истински избор между хора, партии и идеи. Ние се занимаваме с истински неща в 

Парламента и трябва да предадем това послание".  

В онлайн дискусията с почитатели на Парламента г-н Дъф обясни ясно какво ще 

бъде по-различно на приближаващите избори: "Европейските политически партии за 

пръв път ще се конкурират както следва една с друга - с кандидати за поста на 

председател на Комисията и с политически програми, които засягат истинските 

проблеми". 

Докладът, който британският депутат е подготвил за организацията на следващите 

избори, включва идеи като добавяне на имената на европейските политически партии 

върху бюлетините и искане към националните партии да обявят към кое европейско 

политическо семейство принадлежат и кой кандидат за председател на Комисията 

подкрепят. Европейският парламент ще гласува текста на пленарното си заседание в 

началото на юли 2013 г. 

Кампанията със сигурност ще се съсредоточи върху икономически и социални 

въпроси като кризата и борбата с безработицата. Според г-н Дъф резултатите от изборите 

ще повлияят върху политиката на ЕС в тези области: "Ако бях в страна, в която се 

изпълнява програма на тройката кредитори, щях да се редя на опашка пред 

избирателната секция от ранни зори", заяви евродепутатът. 

Един от въпросите, които г-н Дъф получи от участниците в чата, бе дали броят на 

евродепутатите не е твърде висок. Той отговори: "Европа е много голямо място. При 500 

млн. души население са нужни поне 750 депутати, които да работят за тях." 

Възможно ли е следващият председател на Комисията или на Парламента да е 

жена, попитаха британския депутат. Да, ако е от Германия и се казва Ангела, отговори 

той. 
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Безопасност на пътя: ЕП гласува норми за 

проверката на изправността на превозните 

средства 

 

Неизправните превозни средства по пътищата 

в Европа убиват до 2 000 души годишно, като те са 

причината за 6% от пътно-транспортните 

произшествия. Следващата седмица депутатите в 

Европейския парламент ще гласуват минимални 

европейски стандарти за честотата на проверките за 

техническа изправност и правила за инспекциите на 

пътя, които имат за цел да допринесат за намаляване на жертвите на пътя.  

Докладът за периодичните проверки, гласуван в транспортната комисия, 

предвижда да се запази минималната честотата на прегледите на леки автомобили, което 

означава, че автомобили на възраст над 6 години ще трябва да бъдат проверявани 

веднъж на поне 2 години навсякъде в ЕС. Въвеждат се задължителни инспекции на всеки 

2 години и за семейните каравани. Страните-членки имат възможност да определят и по-

голяма честота на задължителните проверки. 

Правилата за крайпътната проверка на изправността на превозни средства дават 

възможност за повече инспекции на автомобилите на фирми, които са имали лоши 

резултати на предишни проверки. Налагат се и нови правила за отмяна на регистрацията 

на превозни средства, които представляват заплаха за безопасността. 

Според Европейската комисия броят смъртни случаи поради техническа 

неизправност на превозното средство могат да бъдат намалени с близо 1 100 души 

годишно, изтъква г-жа Олга Сехналова (С&Д, Чехия), докладчик по предложението за 

крайпътните проверки. 

Законодателният пакет ще бъде разгледан в пленарна зала на 1 юли и ще бъде 

гласуван на 2 юли 2013 г. 

 

 

 

Аграрната политика на ЕС след 2014 г.: 

европейските институции достигат съгласие 

 

По-голям акцент върху защитата на природата, 

допълнителни средства за младите селскостопански 

производители и по-малко бюрократични изисквания – 

това са основните елементи от предварителното 

споразумение за бъдещето на Общата селскостопанска 

политика на ЕС, сключено на 26 юни 2013 г. след три 

месеца интензивни преговори между представители на Европейския парламент, Съвета и 

Комисията. Текстът все още предстои да получи одобрение на пленарно заседание на ЕП.  

Председателят на комисията по земеделие и ръководител на преговорния екип на 

ЕП Паоло Де Кастро (С&Д, Италия) заяви на пресконференция: „Постигнатото 

политическо споразумение е победа както за селскостопанските производители в ЕС, така 

и за потребителите. Това е първият път, когато Парламентът участва в реформирането на 

аграрната политика на ЕС като равноправен законодател, и ние доказахме, че сме 

напълно способни да се справим със задачата. Ние успяхме да подобрим предложенията 

и да отстоим гледната точка на Парламента“. 
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Окончателното споразумение по проекта за реформа, което следва да включи въпроси 

като налагането на таван на плащанията към големите производители и решение за 

разпределението на средствата, е обвързано с постигането на съгласие между 

институциите по отношение на бюджетната рамка на ЕС за периода 2014-2020 г. На 27 

юни 2013 г. Комисията, Парламентът и ирландското председателство на Съвета 

достигнаха споразумение и по тази тема. То също предстои да бъде разгледано и 

гласувано в пленарна зала. 

 

 

 

 

Реформа на селскостопанската политика 

 

 

Разходите за селско стопанство представляват 

около 40% от годишния бюджет на Европейския съюз, 

което определя ключовата роля на аграрната политика в 

европейския проект. Присъединяването на 13 нови 

страни-членки към ЕС от 2004 г. налага тази политика да 

бъде адаптирана към нови предизвикателства. 

Парламентът, Съветът и Комисията достигнаха 

предварително съгласие по промените. Научете повече от 

нашето тематично досие.  

Трите европейски институции сключиха 

споразумение на 26 юни 2013 г., което покрива въпроси 

като осигуряването на допълнителна подкрепа за младите 

селскостопански производители, укрепването на статута 

на организациите на производителите и стимулирането на 

екологосъобразно селско стопанство. Споразумението не 

включва налагането на таван на преките плащания за по-

големите производители и решение за точното 

разпределение на средствата, тъй като тези теми са 

свързани с преговорите за дългосрочния бюджет на ЕС. 

Парламентът ще гласува окончателно целия пакет 

след уточняване на финансовата рамка на ЕС за периода 2014-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Председателство на Съвета на ЕС 
 

 

Литовско председателство на Съвета на ЕС: за 

постигане на една „надеждна, просперираща и 

отворена Европа” 

 

  В периода 1 юли – 31 декември 2013 г. Република 

Литва ще поеме за първи път ротационното председателство 

на Съвета на Европейския съюз след присъединяването си 

към Съюза през 2004 г. Тя ще бъде шестата държава-членка 

от последната вълна на разширяване след Словения, 

Чешката република, Унгария, Полша и Кипър, която ще поеме тази отговорна роля. 

Дефинираните от предстоящото Литовско председателство приоритетни сфери на 

действие целят постигането на една „надеждна, просперираща и отворена Европа”. Те 

демонстрират приемственост и амбиция за надграждане постигнатото от предшестващото 

Ирландско председателство на Съвета на ЕС по актуалните теми от европейския дневен 

ред. 

„Надеждна Европа”: По отношение на икономическото възстановяване на Европа, 

Литовското председателство ще се стреми да засили рамката за икономическо 

управление и да укрепи бюджетните механизми за надзор в еврозоната, ще следи за 

стриктното прилагане на Пакта за растеж и заетост, ще продължи с дискусиите за 

задълбочаването на Икономическия и паричен съюз, включително изграждането на 

Банков съюз, както и ще се опита да насърчи по-активното участие на европейските 

граждани по въпросите на европейския дневен ред. 

„Просперираща Европа”: Литовското председателство ще фокусира усилията си и 

върху мерките, целящи повишаването на конкурентоспособността на европейската 

икономика. Акцентът ще е поставен върху насърчаването на заетостта, в т.ч. на 

младежката заетост, предприемането на мерки в подкрепа дейността на малките и 

средните предприятия, развитие на индустрията, изследванията, иновациите и 

дигиталния пазар, подходящо прилагане на Третия енергиен пакет, преглед на 

макрорегионалните стратегии на ЕС за Балтийско море и Дунавския регион. 

„Отворена Европа”: Сред външнополитическите приоритетите на Литовското 

председателство ще бъде засилването надиалога със страните от Източното партньорство 

чрез подписването на споразумения за асоцииране и на споразумения за изграждане на 

задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия, постигане на напредък по 

преговорите с източните партньори за облекчаване на визовия режим и визова 

либерализация, продължаване на процеса на разширяване на ЕС, промотиране на 

свободната търговия с някои от стратегическите партньори на ЕС, ефективен контрол на 

външните граници на Съюза, засилване на Общата политика за сигурност и отбрана, 

увеличаване на въздействието на европейската политика за развитие. 

България оценява амбициозните цели и силния ангажимент на Литовското 

председателство за постигането на една по-стабилна Европа, която създава повече 

условия за икономически растеж и заетост. Споделяме виждането, че основният фокус на 

усилията следва да бъде съсредоточен върху приемането на необходимите законодателни 

актове по отношение на икономическото управление и финансовата стабилност: 

Българската страна активно ще участва по време на Литовското председателство в 

дискусиите по енергийната сигурност, завършването на Единния енергиен пазар на ЕС и 

засилването на външните измерения на енергийната политика на Съюза. Нашата основна 

цел ще бъде постигането на достъпни и конкуренти цени на електроенергията. 
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България подкрепя намеренията на предстоящото Литовско председателство да 

върне акцента в дневния ред на Съвета на ЕС на въпросите, свързани с Източното 

партньорство, прилагането на Дунавската стратегия и продължаването на процеса на 

разширяване на Съюза. Страната ни застава зад амбициите на Литовското 

председателство и да укрепи ролята и разшири влиянието на ЕС на международната 

сцена, като ще продължи да допринася активно за постигането на тези цели. 

Важен въпрос за нас, по който очакваме продължаването на активните дискусии с 

европейските ни партньори през втората половина на 2013 г., е присъединяването на 

България към Шенгенското пространство. 

 

 

 

http://www.eu2013.lt/en 

 

 

 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 

ЕС търси консенсус за задвижване на 

икономиката 

 

Безработицата сред младите хора, малките 

предприятия и увеличаването на заемите ще бъдат на 

дневен ред на срещата на политическите лидери на 

ЕС на 27 и 28 юни 2013 г. 

Преди срещата Комисията излезе с препоръки 

във всяка от тези области, а председателят Жозе 

Мануел Барозу писа до всички държавни и правителствени ръководители с призив за 

постигане на консенсус. 

Безработица  

В момента близо 6 милиона европейци на възраст под 25 години са без работа. В 

някои страни повече от половината от желаещите да работят млади хора са безработни. 

В призива на Комисията за справяне с младежката безработица са 

представени нови идеи за начините, по които младите хора могат да бъдат върнати на 

работа, а правителствата се приканват бързо да приложат на практика вече договорени 

схеми, като например схемата „Гаранция за младежта“ . 

Последната ще позволи на младите хора да получават предложение за работа, 

професионална подготовка, стаж или продължаващо обучение в рамките на четири 

месеца след като завършат образованието или изгубят работата си. 

Комисията иска 6-те милиарда евро, предвидени за справяне с младежката 

безработица, да бъдат предоставени още през 2014 и 2015 г., вместо да бъдат 

разпределени през следващия седемгодишен период на финансиране на ЕС, както бе 

предвидено първоначално. 

Увеличаване на заемите  

Тъй като паричните средства са ограничени, банките не са склонни да дават заеми 

— особено на малки предприятия. Европейската инвестиционна банка обаче ще увеличи 

средствата си за заеми до 60 милиарда евро годишно до 2015 г., а в доклада за 

увеличаване на заемите за икономиката се обяснява как средствата ще бъдат 

http://www.eu2013.lt/en
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/pdf/3_de.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/pdf/3_de.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/pdf/3_fr.pdf
http://ec.europa.eu/youth/news/20130301-youth-guarantee_de.htm
http://ec.europa.eu/youth/news/20130301-youth-guarantee_de.htm
http://ec.europa.eu/youth/news/20130301-youth-guarantee_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/pdf/4_de.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/pdf/4_de.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/pdf/4_fr.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/pdf/4_fr.pdf
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насочени към малките предприятия и уязвимите страни за генериране на инвестиции и 

заетост. 

В доклада се посочват също три нови начина за достъп на малките фирми до 

финансиране — гаранции, секюритизация (процес, при който рискът се разпределя чрез 

групиране на активи) и споделяне на риска. 

Малки предприятия  

Малките предприятия често са наричани гръбнак на икономиката. За да работят 

добре обаче, те имат нужда от достъп до финанси и от възможно най-малко бюрокрация. 

През 2012 г. Комисията поиска от малките предприятия да посочат законите на ЕС, 

които им създават най-много трудности. Много от така посочените 10 най-обременяващи 

закона вече са подобрени — малките предприятия имат по-лесен достъп до 

обществени поръчки, а изискванията за безопасност на продуктите бяха опростени. 

Инвестиционен план за Европа  

През 2012 г. страните от ЕС се споразумяха по редица действия за засилване на 

икономиката, познати като "Пакт за растеж и работни места". Комисията вярва, че 

страните от ЕС могат да направят още повече, за да си помогнат и изброява областите, в 

които е нужно засилване на сътрудничеството, в доклада Пактът за растеж и работни 

места — една година по-късно . 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода юни 2013 г. 

 
 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за хармонизиране на 
законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под 
налягане 

COM(2013) 
471 

28/06/2013 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the 
monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport and 
amending Regulation (EU) No 525/2013 - {SWD(2013) 236 final}{SWD(2013) 237 final} 

COM(2013) 
480 

28/06/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Напредък на държавите 
членки в областта на сградите с близко до нулевото нетно потребление на енергия  

COM(2013) 
483 

28/06/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за оправомощаване на държавите членки да 
ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Договора за търговията с оръжие  

COM(2013) 
482 

28/06/2013 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Окончателна оценка на 
Регламент (ЕО) № 614/2007 относно Финансовия инструмент за околна среда (LIFE+) 

COM(2013) 
478 

28/06/2013 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1365/2006 относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни 
пътища по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни 
правомощия за приемането на определени мерки 

COM(2013) 
484 

28/06/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Първи отчет за напредъка 
по изпълнението на работния документ на службите на Комисията „Намаляване на емисиите на 
замърсители от морския транспорт и пакет от инструменти за устойчив воден транспорт“  

COM(2013) 
475 

28/06/2013 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Включване на емисиите 
от морския транспорт в политиките на ЕС за намаляване на парниковия газ  

COM(2013) 
479 

28/06/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 

COM(2013) 
470 

28/06/2013 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/pdf/1_de.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/pdf/1_de.pdf
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http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/pdf/2_de.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/pdf/2_fr.pdf
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http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20579/
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http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20583/
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http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20588/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20589/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20589/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20590/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20590/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20590/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20590/
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http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20591/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20591/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20592/
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28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, 
Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление 
EGF/2011/025 IT/Lombardia, подадено от Италия) 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с 
точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление 
(заявление EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, подадено от Италия)  

COM(2013) 
469 

28/06/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад до 
Европейския парламент и Съвета относно дейността на централното звено на Евродак през 
2012 г. 

COM(2013) 
485 

28/06/2013 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Хармонизирана рамка за проектите за бюджетни планове и 
докладите относно емитирането на дългови инструменти в рамките на еврозоната  

COM(2013) 
490 

27/06/2013 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за адаптиране към 
член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, 
предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол 

COM(2013) 
451 

27/06/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокола между Европейския 
съюз и Република Габон за определяне на възможностите за риболов и на финансовото 
участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството 
между двете страни 

COM(2013) 
465 

27/06/2013 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за адаптиране към 
член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове в 
областта на правосъдието, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с 
контрол 

COM(2013) 
452 

27/06/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно член 8а от 
Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение 
на Директива 93/12/ЕИО на Съвета 

COM(2013) 
456 

26/06/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА 
НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Осми доклад за напредъка в 
икономическото, социалното и териториалното сближаване - Регионалното и градското 
измерение на кризата - {COM(2013) 471 final} 

SWD(2013) 
232 

26/06/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Осми доклад за 
напредъка в икономическото, социалното и териториалното сближаване - Регионалното и 
градското измерение на кризата - {SWD(2013) 232 final} 

COM(2013) 
463 

26/06/2013 

 

 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 
Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

29.06.2013 L179 L180 L181 L182  C187 C188 C189 C190  

28.06.2013 L177 L178  C183 C183A C183E C184 C185 C186  

27.06.2013 L175 L176  C182 C182A C182E  

26.06.2013 L173 L174  C180 C180A C180E C181  

25.06.2013 L172  C179 C179E  

24.06.2013 L171  
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Книги от фонда на Европейския документационен център 
 

 

Книги получени в ЕДЦ 

 

 

Labor market developments in Europe 

Издание относно пазара на труд в Европа за 2011 г. 

ЕС 1680 

 

European economy – Public finance in EMU - 2011 

Публичните финанси в икономическия и паричен съюз за 2011 г.  

ЕС 1681 

 

Tax reforms in EU – MEMBER STATES 2011 

Данъчни реформи в ЕС за 2011 г. 

ЕС 1682 

 

European economic – Forecast – 2011 

Икономически преглед на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1683 

 

Product market review – 2010-2011 

Преглед на пазара на продукти в ЕС за 2010-2011 г. 

ЕС 1684 

 

The European Economic and Social committee during the Polish Presidency 

Издание относно икономическия и социален съвет по време на полското 

председателство – юли-декември 2011 г. 

ЕС 1685 

 

Living and working in Europe – yearbook 2010 

Годишник относно живот и работа в Европа 

ЕС 1686 

 

Cities of tomorrow  

Градове на бъдещето чрез регионалната политика 

ЕС 1687 

 

JRC REPORT 

Доклад на изследователския и научен център за 2011 г. 

ЕС 1688 

 

Employment policy – Social Europe guide VOL 1 - 2011 

Първо издание на политиката на заетостта в Европа за 2011 г. 

ЕС 1689 

 

Agriculture and fishery statistic – 2009/2010 
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Статистика за земеделие и риболов за периода 2009/2010 г.  

ЕС 1690 

 

Energy, transport and environment indicators 

Статистическо издание относно транспорт и околна среда за 2011 г. 

ЕС 1692 
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