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Тема на седмицата 
 

 

 

Европейският съюз получава Нобеловата 

награда за мир за 2012 г. 

 

 

 

Европейският съюз бе обявен за носител на 

Нобеловата награда за мир за 2012 г. за това, че 

помогна за "трансформирането на голяма част от 

Европа от континент на войната в континент на 

мира". При обявяването на решението си на 12 

октомври 2012 г. комитетът за Нобеловата награда 

за мир заяви, че "съюзът и неговите предшественици в продължение на шест десетилетия 

допринасят за напредъка на мира и помирението, демокрацията и правата на човека в 

Европа".  

В отговор на съобщението, направено днес в 12:00 ч. българско време в Осло, 

председателят на Европейския парламент заяви: "Тази Нобелова награда за мир е за 

всички граждани на ЕС. Европейският съюз обедини континента с мирни средства и събра 

заедно вечни врагове... Въпреки сложните икономически условия Европейският съюз е 

магнит за стабилността, просперитета и демокрацията".  

Г-н Шулц съобщи, че Европейският парламент ще бъде представен на церемонията 

по награждаването, която ще се проведе в Осло, и наред с останалите европейски 

институции ще приеме наградата от името на 500-те милиона граждани на ЕС. 

 
 

Нобеловата награда за мир за 2012 г. бе присъдена на Европейския съюз  

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/121012_bg.htm
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Събития в Народното събрание 
 

 

 

Предстоящи събития  
 

17/10/2012 

09:00 Пленарно заседание  

17/10/2012 

14:00 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 

17/10/2012 

15:00 Заседание на Комисия по земеделието и горите 

17/10/2012 

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

и спорта 

18/10/2012 

09:00 Пленарно заседание  

18/10/2012 

10:00 Среща на председателя на Народното събрание Цецка Цачева с председателя на 

Долната камара на парламента на Чешката република Мирослава Немцова  

18/10/2012 

14:30 Заседание на Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и 

петициите на гражданите 

18/10/2012 

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

18/10/2012 

15:00 Заседание на Комисия по здравеопазването 

19/10/2012 

09:00 Пленарно заседание  

19/10/2012 

11:00 Парламентарен контрол 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/712
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224/sittings/ID/5903
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/230/sittings/ID/5904
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/232/sittings/ID/5907
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/232/sittings/ID/5907
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/712
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7343
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7343
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/237/sittings/ID/5906
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/237/sittings/ID/5906
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/227/sittings/ID/5905
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/233/sittings/ID/5908
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/712
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/480
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Годишна работна програма   

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

 

На 10 октомври 2012 г. Комисия по земеделието и горите  прие на второ четене 

законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните 

вещества и прекурсорите, № 202-01-40, внесен от Министерски съвет на 06.07.2012 г.  

Законопроектът привежда националното законодателство в съответствие с 

европейските изисквания по отношение контрола върху вноса на определени видове 

необработен коноп и конопено семе, по  специално с изискванията на Регламент (ЕО) № 

1234/2007, Регламент (ЕО) № 507/2008 и Регламент(ЕО) № 575/2011.  

 

На 11 октомври 2012 г. Комисията по околна среда и водите прие на второ четене 

законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие 

на химичните вещества и смеси, № 202-01-43 – внесен от Министерски съвет на 

12.07.2012 г.  

Законопроектът предлага приемане на разпоредби, гарантиращи съответствието на 

българското законодателство с изискванията на Директива 2011/65/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г.относно ограничението за употребата на 

определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.parliament.bg/bg/grp2012
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/230
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/234
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

Данута Хюбнер: В регионите се вземат решенията, засягащи 

качеството на живота ни 

 

 

Регионите и градовете са с ключова роля за съживяването на 

икономиката и за осигуряването на възможности за работа на млади 

хора, смята Данута Хюбнер (ЕНП, Полша), председателка на 

парламентарната комисия по регионално развитие. В разговор по 

повод на започващата Европейска седмица на регионите и градовете, 

която дава възможност на представители на регионите в Европа за 

среща и обмяна на опит, г-жа Хюбнер подчерта значението на 

качествено разработените програми за структурно подпомагане.  

Как регионите могат да генерират икономически растеж и заетост и с какво може 

да помогне ЕС? 

Истинската Европа е съвсем близо до нас, на нивото на региони, градове и села. 

Точно там се вземат решенията, които засягат качеството на живота ни. Точно там 

се обсъждат инвестициите и се вземат решения за тях. Регионите трябва да се възползват 

от възможностите, които ЕС предлага. Бюджетът на ЕС е източник на средства, които 

могат да помогнат за създаването на работни места и повишаване на икономическата 

конкурентоспособност.  

Как трябва да преодолеем съществуващите проблеми при структурните фондове, 

като например липсата на качествени програми? 

Сложната програмна рамка прави лесно допускането на грешки. В днешно време 

законодателните институции се опитват да опростят системата на европейско и 

регионално ниво. Ние се опитваме да намалим броя на грешките, като избягваме 

създаването на нови регламенти за градовете и регионите.  

Що се отнася до качеството на програмите, ние само добавихме някои 

предварителни условия към кохезионната политика, например изискването за наличие на 

разработена стратегия. Тези нови процедури ще подобрят качеството на проектите. 

Вярвам, че съчетаването на частни и публични средства чрез привличане на 

частни инвеститори също ще има положително влияние.  

Как може да се помогне на младите хора? 

Без съмнение, кризата засяга особено силно младите хора и техните възможности 

да си намерят работа. Новата кохезионна политика на ЕС трябва да отговори на нуждите 

им. Акцентът следва да е върху разработване на програми за младите. Всяко едно 

правителство, подготвящо програми на местно, регионално или национално ниво, трябва 

да работи съвместно не само с регионите, но и с представители на гражданското 

общество, неправителствени организации, бизнес лидери и млади хора. 

Вярвам, че една политика, основана на такива партньорства, може не само да 

помогне на младите хора да си намерят работа, но и да създадат свой собствен бизнес. В 

днешно време завършващите университет трябва не само да търсят работно място, но и 
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да опитват да създадат такова за себе си. Европейските фондове могат да им помогнат да 

започнат свой бизнес и да развият нови, различни икономически сектори, от които 

Европа сега има нужда. 

 

 

Депутати гласуват по затягане на безопасността 

на морски находища на нефт и газ 

 

 

Депутатите в комисията по промишленост ще 

гласуват на 9 октомври 2012 г. позицията си за 

предстоящите преговори със Съвета относно 

стандартите за безопасност на морските находища на 

нефт и газ, като се очаква те да наблегнат върху 

разработването на планове за действия в кризисни 

ситуации. Целта на подготвяните законодателни мерки 

е да се намали рискът от сериозни инциденти и да се ограничат последствията, ако 

такива все пак се случат. Проследете гласуването от 11 ч. българско време.  

Новите правила следва да определят минималните европейски стандарти за 

безопасност при експлоатацията на морски находища на нефт и газ, включително 

условията за лицензиране, разработване на планове за действия при аварии и 

извеждането на платформи от работен режим.  

Депутатите искат да засилят разпоредбите, свързани с: 

подготвеността за действия и реакцията при настъпването на инциденти  

отговорността на компаниите, експлоатиращи находищата 

оценката на риска и публичното участие при даването на разрешения за 

осъществяване на подобна дейност 

размяната на информация между страните-членки 

В комисията по промишленост бяха направени повече от 600 предложения за 

изменения на първоначалното предложение на Европейската комисия. Гласуването е 

начална точка за неформални преговори със Съвета относно окончателния законодателен 

текст.  

 

 

Мартин Шулц и Боно пледират за амбициозен 

бюджет на ЕС за помощ за развитие 

Хуманитарна помощ / Бюджет − 09-10-2012 - 

17:37 

 

Председателят на Европейския парламент 

Мартин Шулц и рок звездата Боно от групата U2 се 

срещнаха днес в Европейския парламент в Брюксел, 

за да обсъдят заделените средства в следващия 

дългосрочен бюджет на ЕС от 2014 до 2020 г. в 

подкрепа на развиващите се страни. "Помощта за 

развитие е отличен пример за това как Европа променя живота на хората", заяви г-н 

Шулц след срещата и изрази подкрепа за силна европейска политика в тази област.  

Певецът Боно, известен с активната си обществена дейност, беше в Брюксел, за да 

настоява средствата за политиката за развитие в многогодишната финансова рамка на ЕС 

да не бъдат намалявани. Г-н Шулц заяви в тази връзка след срещата:  

"Европейският парламент защитава идеята за амбициозна многогодишна 

финансова рамка със съществен дял за помощ за развитие, отразяващ нашите 

ангажименти към развиващите се страни. Европейската помощ за развитие е едно от най-
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големите постижения на ЕС, променяйки живота на милиони хора по света чрез 

предоставяне на ваксини срещу дребна шарка, осигуряване на достъп до питейна вода 

или подпомагане на обучението на жени и деца. Ние вярваме, че Европа трябва да 

помогне на хората по света в по-лошо финансово положение. Гордеем се с това, което 

сме направили с политиката на помощ за развитие през годините, много страни-членки 

подкрепят този възглед и следва да подкрепят амбициозен дългосрочен бюджет на ЕС". 

 

 

Финансови престъпления: Без спокоен пристан за 

манипулаторите на пазара 

 

Кризата в последните години разкри слабостите 

на финансовата система, в която опитите за 

манипулиране на пазара са чести, а щедрите 

възнаграждения на банкерите ги подтикват към 

използването на съмнителни практики за реализирането 

на допълнителни печалби. Времената обаче се 

променят: на 9 октомври икономическата комисия на ЕП 

подкрепи въвеждането на криминални санкции за най-

сериозните нарушители. Докладчикът Арлийн Маккарти 

(С&Д, Великобритания) обясни какво налага такава 

стъпка.  

Изглежда, че финансовите регулаторни органи 

изостават от иновациите, позволяващи на фирмите да се 

възползват от съмнителни практики. Как директивата 

срещу пазарните злоупотреби решава този проблем? 

Истинският урок от световната финансова криза 

е, че е нужно да въведем правила и санкции, за да бъде 

избегнато избухването на кризите, а не да се мъчим да 

реагираме, чак след като банките за пореден път са разрушили доверието на хората в 

пазарите. 

Целта на новите правила е да гарантират, че пазарните злоупотреби подлежат на 

криминални санкции и да бъдат затворени пропуски в разпоредбите за нови пазари, 

включително неорганизираните и стоковите пазари. Случаите на злоупотреби на пазара 

са сложни и трудни за разследване и регулаторните органи трябва да имат достъп до 

цялата информация, за да спечелят осъдителна присъда.  

Как бихте обяснили на гражданите, че хора, замесени в скандали за стотици 

милиони евро като манипулацията на LIBOR, не са подложени на същите криминални 

санкции като обикновените крадци? Какво прави ЕП по този въпрос? 

Скандалът относно LIBOR показва, че начинът на мислене във финансовия сектор 

не се е променил и че ние се нуждаем от правила за справяне с новите опити за 

злоупотреби на пазара. Икономическите престъпления от високопоставени служители са 

проблем, който трябва да се разглежда сериозно, и на извършителите трябва да им се 

налагат криминални присъди. 

В момента има значително разминаване в подходите на страните-членки към 

злоупотребите на пазара. Важно е да имаме хармонизирани правила за криминални 

санкции, за да сме сигурни, че извършителите на такива деяния няма да се възползват от 

различията в наказателните режими в ЕС. Не може да има спокоен пристан за онези, 

които имат намерение да извършат злоупотреби.  

За пръв път въвеждаме в целия ЕС правила, които определят, че максималната 

присъда за търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара не може да бъде 

по-малка от 5 години затвор, а максималната присъда за разпространяване на вътрешна 

информация с цел търговия с нея и манипулиране на пазара не може да бъде по-малка от 
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2 години затвор. Това означава, че страните-членки не могат да заложат по-къси 

максимални наказания от 5 и 2 години съответно.  

Смятате ли, че нереформираната финансова система е в услуга на гражданите или 

е точно обратното? 

Има още много работа да се свърши, за да се възстанови доверието в банките и 

във финансовата индустрия. Ние трябва да накараме реалната икономика да тръгне 

отново и да се уверим, че потребителите са защитени в сектора на финансовите услуги.  

В отговор на призиви на неправителствени организации ние въвеждаме нови мерки 

за намаляване на прекомерните спекулации с храни. Спекулациите на стоковите борси, 

които причиняват ръст в цените на храните, в крайна сметка поставят под заплаха най-

бедните хора в развиващия се свят. Трябва да сложим край на тези практики, които 

обслужват интересите единствено на спекуланти и на една индустрия, увлечена от 

печалбата.  

 

 

Посетителският център на ЕП чества първата си годишнина 

 

Около 250 000 души са посетили интерактивният 

посетителски център на Европейския парламент през първата 

година от отварянето му, показват данните, затвърждаващи 

статута му на популярна туристическа атракция в Брюксел. 

Парламентариумът осигурява поглед отвътре на начина на 

функциониране на Европейския съюз по един оригинален и 

съвременен начин. Не пропускайте да го разгледате, когато имате 

възможност!  

Освен гости от Белгия Парламентариумът е привлякъл много посетители от 

Франция, Германия, Испания, Италия и Полша. Около 15% от всички групи, които го 

разглеждат, идват от страни извън ЕС. Над 5 000 ученици са участвали в ролевата игра, 

която се организира от центъра, и са се превъплътили в депутати, вземащи отговорни 

решения за бъдещето на Европа. 

Мултимедийните материали в посетителския център са достъпни на 23 езика, както 

и на жестов език. Центърът е отворен всеки ден, като входът е безплатен. Според 

известния туристически сайт Tripadvisor Парламентариумът е едно от основните неща, 

които се струва да се видят в Брюксел. Той вече е спечелил няколко награди за изкуство 

и туризъм. 

Предизвикват интерес и временните експозиции, които Парламентариумът 

организира. В момента там са изложени творби от художествената колекция на ЕП, като 

те ще могат да бъдат разгледани до 31 октомври. От 15 ноември пък се открива нова 

временна експозиция, посветена на наградата "Сахаров" за свобода на мисълта. 

 

 

Сирийският активист Али Ферзат получава 

наградата "Сахаров" 10 месеца по-късно 

 

Сирийският карикатурист Али Ферзат, една от 

значимите фигури от Арабската пролет, бе определен 

сред носителите на наградата "Сахаров" за 2011 г., но 

поради положението в страната си успя да получи 

наградата от председателя на Европейския парламент 

Мартин Шулц едва на 10 октомври 2012 г. Г-н Ферзат 

участва в дебат в ЕП на тема "Гласове за демокрация: 

По пътя към гражданското общество" с други двама носители на наградата за миналата 

година.  
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"Сирийският режим не признава свободата. Бог създаде хората със стремеж към свобода 

и никой не може да ни го отнеме. Аз съм много горд да получа това отличие", заяви г-н 

Ферзат на церемонията, провела се по време на годишния дебат на Мрежата на 

носителите на наградата "Сахаров". 

 

Той сподели заедно с другите присъстващи лауреати г-жа Асмаа Махфуз (Египет) и г-н 

Ахмед Ал-Сенуси (Либия) своите преживявания, спомени от събитията и надежди за 

свобода и демокрация. Тримата лауреати отговориха на въпроси от аудиторията, както и 

на хора от целия свят, участвали в дебата чрез Facebook и Twitter. 

 

 

Депутатите наблягат на обучението на децата в стремежа 

за по-безопасен Интернет 

 

Комисията по култура на Европейския парламент прие на 

9 октомври доклад, насочващ вниманието към радикалната 

промяна в потреблението на медийно съдържание от децата - 

днес 38% от подрастващите на възраст между 9 и 12 г. и 77% от 

тийнейджърите на 15 и 16 г. са регистрирани на сайтове като 

Facebook. Докладът на Силвия Коста (С&Д, Италия) призовава за 

специализирано обучение и борба с незаконното и неподходящо 

съдържание в Интернет.  

Текстът, приет от парламентарната комисия, подчертава 

необходимостта от медийно образование и развитие на познания 

и умения у децата за боравене с Интернет. Депутатите се 

присъединяват към заключенията на неотдавнашен доклад на 

Европейската комисия, че родителите и възпитателите изостават 

от бързия ход на технологичните промени в живота на децата.  

Докладът на г-жа Коста се обявява за продължаване на програмата "По-безопасен 

Интернет", но посочва, че финансирането й трябва да се увеличи. Депутатите са 

обезпокоени, че в днешно време достъпът до незаконно и вредно съдържание е твърде 

лесен, а социалните медии, чието значение нараства силно, не успяват да удържат под 

контрол потенциалните рискове.  

Текстът подкрепя предложението на Комисията за закон за "правото да бъдеш 

забравен", който забранява съхраняването на лични данни онлайн. Депутатите 

призовават също Комисията да предложи проект на директива, изграждаща единна рамка 

за правата на децата в света на цифровите технологии. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

 



Седмичен бюлетин Брой 16 
15 октомври 2012 г. 

 

Народно събрание 

Отдел „Европейско право” 
10 

 

Седмицата в Съвета  

Учредяване на Европейския механизъм за стабилност 

(ЕМС) 

В рамките на заседанието на Еврогрупата от 8 октомври 

Съветът на управителите на ЕМС проведе своето учредително 

заседание, с което бе поставено началото на Европейския 

механизъм за стабилност (ЕМС). ЕМС ще бъде основен елемент 

от европейската защитна стена, както и неразривна част от 

стратегията за гарантиране на финансова стабилност в еврозоната.  

„Учредяването на Европейския механизъм за стабилност представлява исторически 

момент в оформянето на бъдещето на Европейския паричен съюз. На ЕМС определено ще 

се гледа като на окуражаващо присъствие както в Паричния съюз, така и извън него“, 

заяви Жан-Клод Юнкер, председател на еврогрупата и председател на Съвета на 

управителите на ЕМС. 

ЕМС е един от инструментите на механизма за разрешаване на кризи за страните 

от еврозоната. Целта му е да предоставя стабилизираща подкрепа посредством редица 

инструменти за финансова помощ на държави — членки на ЕМС, които изпитват или са 

заплашени от тежки финансови затруднения. 

В световен план този механизъм ще бъде най-голямата международна финансова 

институция със солидна капиталова база на стойност 700 милиарда евро, от които 80 

милиарда евро ще бъдат внесени до началото на 2014 г., включително сума от около 33 

милиарда евро до 12 октомври 2012 г. 

Като постоянно действащ механизъм ЕМС ще поеме функциите, изпълнявани 

понастоящем от Европейския инструмент за финансова стабилност (EFSF) и от 

Европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС). Първоначално тази 

промяна бе планирана за месец юли 2013 г., но след ускореното си влизане в сила ЕМС 

ще действа наред с EFSF. Като правило всички нови програми ще се финансират от ЕМС. 

Най-важните решения ще бъдат вземани от Съвета на управителите на ЕМС т.е. 

финансовите министри на държавите от еврозоната. Освен това ЕМС ще има и Съвет на 

директорите, както и управляващ директор, който ще отговаря за ежедневната работа. 

Съветът на управителите назначи г-н Клаус Реглинг, главният изпълнителен директор на 

Европейския инструмент за финансова стабилност, за управляващ директор на ЕМС. 

Договорът за ЕМС влезе в сила на 27 септември 2012 г. Всички 17 държави — 

членки на еврозоната са ратифицирали Договора към 3 октомври 2012 г. 

 

 

Данък върху финансовите сделки: към засилено 

сътрудничество 

 
На днешното заседание на Съвета по икономически и 

финансови въпроси министрите обсъдиха актуалното състояние 

по отношение на евентуалното въвеждане на данък върху 

финансовите сделки в рамките на засилено сътрудничество.  

През юни 2012 г., след като стана ясно, че предложението на Комисията за 

въвеждане на данък върху финансовите сделки в целия ЕС не получава необходимата 

единодушна подкрепа в Съвета, Европейският съвет предложи преди края на годината да 

се вземе решение за засилено сътрудничество, което да даде възможност на по-малък 

брой държави членки да въведат такъв данък. 
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Процедурата, която трябва да се следва, е указана в член 20 от Договора за 

Европейския съюз и в членове 326—334 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз. Накратко, тази процедура изисква участието на поне девет държави членки и 

предполага установяването на засиленото сътрудничество да бъде подкрепено с 

квалифицирано мнозинство от всички 27 държави членки. Участващите държави членки 

трябва да приемат единодушно конкретната структура на данъка. Сътрудничеството 

остава отворено за всички други държави членки по всяко време. 

Вчера Съветът потвърди, че седем държави членки вече са изпратили до 

Комисията искане за засилено сътрудничество, а четири други са заявили желанието си 

да го направят. Комисията уведоми министрите, че след като поне девет държави членки 

изпратят искане, тя ще разгледа исканията с оглед на представянето на предложение за 

установяване на засилено сътрудничество във възможно най-кратък срок. 

Засега Съветът ще „продължи да следи развитието на събитията“, както заключи 

кипърският министър г-н Vassos Shiarly, който председателстваше заседанието. Съветът 

по икономически и финансови въпроси ще разгледа отново темата през ноември тази 

година. 

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

 

 

 

Кипър поема председателството на ЕС на 1 юли 

2012 г. на фона на продължаващи опасения във връзка с 

бавното темпо на икономическото възстановяване и 

кризата със суверенните дългове в еврозоната. 

Публичните бюджети трябва да бъдат приведени в 

съответствие с договорените ограничения в ЕС, а също 

така трябва да се стимулира растежа. През следващите 6 

месеца Кипър ще насочи вниманието си към мерки в 

подкрепа на тези цели. 

Една от основните задачи на страната е да постигне споразумение по бюджетните 

предложения за 2014-2020 г. на Комисията. Бюджетът определя 

средносрочните приоритети на ЕС – ускоряване на икономическия растеж, създаване на 

работни места и повишаване на конкурентоспособността. 
По време на своето председателство Кипър ще продължи да работи за подобряване 

на икономическата координация между страните от ЕС и за контрол над националните 

бюджети с цел поддържането им в рамките на договорените ограничения. 

Друг приоритет са инвестициите в програми, създаващи повече и по-добри работни 

места, както и усвояването на съответните умения по-специално от безработни млади 

хора. 

http://www.cy2012.eu/en/page/home
http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_de.htm
http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_de.htm
http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_fr.htm
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Кипър ще продължи работата по програми, насърчаващи по-активен и 

здравословен начин на живот и по програми, свързани със застаряването на 

европейското население.  

Свързване на Европа 

Кипър се надява да постигне напредък по предложенията на Комисията за реални 

ползи от европейската икономическа интеграция (единния пазар) за гражданите и 

предприятията, което освен всичко друго ще стимулира растежа.  

Ще бъде поставен акцент върху мерки за подпомагане на процъфтяването на 

малки предприятия и върху създаването на единен цифров пазар . 

 

Кипър ще контролира текущите преговори за свързване на европейските 

енергийни, транспортни и комуникационни мрежи. Свързването на инфраструктурата в 

ЕС засилва конкуренцията и спомага за намаляване на цените за потребителите. 

Една от основните цели на Кипър е да постигне споразумение за по-интегрирана 

морска политика. Обмисляните от лидерите на ЕС предложения на Комисията целят 

засилване на координацията в Съюза с оглед по-ефективно управление на морските 

ресурси. 

Управление на европейските граници 

Постигането на споразумение по общите правила за търсещите убежище също е 

важно с оглед на миналогодишните събития в Северна Африка и последвалата ги 

мащабна имиграция в Европа. 

Лидерите на ЕС искат управлението на външните граници на Съюза да се подобри. 

Те обмислят също така нови споразумения за Шенгенското пространство. 

 

Още за 6-месечната програма на Кипър  

 

 

Уеб сайт на Кипърското председателство: http://www.cy2012.eu/ 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 

Разширяване на ЕС – следващи стъпки - 

11/10/2012 г. 

 

Публикуван бе докладът за стратегията за 

разширяване на ЕС за 2012 г., който съдържа оценки 

за напредъка към членство в Съюза на Хърватия, 

Исландия, Турция, Бивша югославска република 

Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна 

гора, Сърбия и Косово. 

ЕС и неговите 27 страни членки остават 

ангажирани с разширяването на Съюза, което ще допринесе за укрепване на мира, 

сигурността, просперитета и международното влияние на Стария континент. 

В доклада относно стратегията за разширяване за 2012 г. , който обхваща 

Западните Балкани, Исландия и Турция, се оценява напредъкът и се очертават 

реформите, които тези страни трябва да извършат, за да влязат в ЕС. 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/pillar.cfm
http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/jLSP+CAP1ejGpdeP_+CepQ==/
http://www.cy2012.eu/
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_de.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_de.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_fr.htm
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Ежегодният процес на мониторинг гарантира, че страните кандидатки биват 

приемани в ЕС само когато изпълнят всички подробно описани изисквания. 

Сред тях са подобряване на политическото участие, правните стандарти, 

публичната администрация, свободата на словото, условията за групите, оказали се в 

състояние на социално изключване, и икономическата стабилност.  

Тази година Комисията предлага също така да помогне на потенциалните страни 

кандидатки да изпълнят ключови условия за присъединяването на по-ранен етап от 

процеса на разширяване. 

Положението в момента 

ЕС подписа договор за присъединяване с Хърватия през декември 2011 г. Очаква 

се страната да се присъедини към ЕС на 1 юли 2013 г., като дотогава изпълни оставащите 

условия, както е договорено. 

ЕС продължава да укрепва връзките си с Исландия, включително в областта на 

възобновяемата енергия и изменението на климата. Преговорите за присъединяване 

напредват успешно. 

Турция трябва да положи повече усилия, за да отговори на политическите 

изисквания и на изискванията в областта на основните права, включително свободата на 

словото. Други задължения остават приоритетни, например подобряването на 

отношенията с Република Кипър. 

Бившата югославска република Македония очаква решение от правителствата на 

ЕС по препоръката на Комисията за започване на преговори за членство. 

Албания следва да получи статут на страна кандидатка, след като извърши някои 

важни реформи. 

Босна и Херцеговина е отбелязала известен напредък при изпълнение на 

първоначално поставените от ЕС условия. 

Бяха започнати преговори за присъединяване с Черна гора, а Сърбия вече е 

призната за страна кандидатка. Това показва, че когато кандидатите за членство 

извършват нужните реформи, ЕС спазва ангажиментите си. 

Преговори с Косово (съгласно резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) 

за споразумения за търговска и финансова помощ могат да започнат, след като страната 

изпълни някои важни изисквания.  

Следващи стъпки 

Правителствата от ЕС ще обсъдят препоръките на Комисията на срещата си през 

декември 2012 г. и ще вземат решение за напредъка на всяка отделна страна към 

членство. Междувременно Комисията ще продължи да помага на страните да извършват 

необходимите реформи. 

Още за разширяването на ЕС  

 

 

Източник: страницата на Европейската комиси 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/enlargement/index_de.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/index_de.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/index_fr.htm
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Инициативи на ЕС  
 

 
Трите финални номинации за наградата "Сахаров" 

за 2012 г. са определени 

Права на човека − 09-10-2012 г. 

 

Белоруският борец за граждански права Алес 

Беляцки, иранските активисти Nasrin Sotoudeh и Jafar 

Panahi и руската пънк група Pussy Riot бяха определени в 

гласуване на комисиите по външни работи и развитие за 

трите финални номинации, сред които ще бъде определен 

носителят на наградата "Сахаров" за свобода на мисълта 

за 2012 г. Решението ще бъде обявено на 26 октомври 

2012 г. след заседание на Председателския съвет на 

Парламента, включващ лидерите на политическите групи 

и председателя на ЕП.  

Алес Беляцки е излежаващ присъда граждански 

активист, борещ се за свободата на изразяване в Беларус. 

Той е основател на центъра за човешки права 

"Вясна" - неправителствена организация, която осигурява 

финансова и правна помощ на политическите затворници 

в страната и техните семейства.  

Nasrin Sotoudeh и Jafar Panahi: Nasrin Sotoudeh е осъдена иранска адвокатка и 

защитник на правата на човека. Тя е представлявала арестувани опозиционни активисти 

и малолетни престъпници, осъдени на смърт. Jafar Panahi е ирански филмов режисьор, 

сценарист и монтажист. Неговите филми често разказват за трудностите, с които се 

сблъскват децата, бедните и жените.  

Три млади жени от руската феминистка пънк група Pussy Riot - Надежда 

Толоконникова, Екатерина Самуцевич и Мария Альохина - бяха арестувани след 

организиране на протести срещу руския президент Владимир Путин. Те бяха осъдени на 

две години затвор в трудов лагер.  

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени през 2012 г. 

 
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 

Експлоатация на реактора с висока плътност на неутронния поток през 2010 година - 

COM(2012) 171 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА 

ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - Растеж за Гърция - COM(2012) 183 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад за 2011 

година относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС - COM(2012) 169 Досие 

на документа 

СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Специален 

административен район Макао: годишен доклад за 2011 г. - JOIN(2012) 10 Досие на 

документа 

СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Специален 

административен район Хонконг: годишен доклад за 2011 г. - JOIN(2012) 11 

Досие на документа 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

мобилизиране на 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/2011/020 ES/Comunidad Valenciana footwear, 

подадено от Испания) - COM(2012) 204 Досие на документа 

 

Бюджет  

ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 3 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2012 Г. - 

РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия - COM(2012) 181 

Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 

Техническа корекция на финансовата рамка за 2013 г. в съответствие с промените в БНД 

- (точка 16 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната 

дисциплина и доброто финансово управление) - COM(2012) 184 Досие на документа 

 

Външни отношения 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 

качеството на фискалните данни, отчетени от държавите-членки през 2011 г. - 

COM(2012) 170 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ 

Стратегия за електронни обществени поръчки - COM(2012) 179 Досие на документа 

 

Земеделие и развитие на селските райони 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно вноса 

на ориз с произход от Бангладеш - COM(2012) 172 

Досие на документа 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18889/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18908/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18873/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18873/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18921/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18921/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18922/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18923/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18887/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18914/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18872/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18913/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18890/
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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за оценка на докладвания от Италия пред 

Комисията и Съвета напредък по събирането на допълнителния налог, дължим от 

млекопроизводителите за периода от 1995/1996 г. до 2001/2002 г. (съгласно член 3 от 

Решение 2003/530/EО на Съвета) - COM(2012) 191 Досие на документа 

 

Изследвания 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Междинна 

оценка на Европейската научноизследователска програма по метрология ? ЕНПМ - 

COM(2012) 174 Досие на документа 

 

Изследвания  

Информационно общество  

Медии и комуникация  

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен 

доклад за напредъка, постигнат през 2010 година от съвместните предприятия по 

съвместните технологични инициативи - COM(2012) 190 Досие на документа 

 

Информационно общество  

Медии и комуникация  

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

Европейска стратегия за по-добър интернет за децата - COM(2012) 196 Досие на 

документа 

 

Околна среда  

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 294, параграф 7, буква в) от Договора 

за функционирането на Европейския съюз относно изменението [измененията], 

внесено[и] от Европейския парламент в позицията на Съвета във връзка с предложението 

за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно отпадъците от 

електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) - COM(2012) 139 Досие на документа 

 

Разширяване 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - 

Мониторингов доклад относно подготовката за присъединяване на Хърватия - COM(2012) 

186 Досие на документа 

 

Статистика  

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Регламент (EО) № 223/2009 относно европейската статистика - COM(2012) 

167 Досие на документа 

 

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

Към възстановяване и създаване на работни места - COM(2012) 173 Досие на документа 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18917/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18888/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18918/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18920/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18920/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18871/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18915/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18907/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18910/
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Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 

 

L 274 

Година 55 

9 октомври 2012 г. 

 

РЕГЛАМЕНТИ 

Делегиран регламент (ЕС) № 918/2012 на Комисията от 5 юли 2012 година за 

допълване на Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно 

късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение във връзка с 

определенията, изчисляването на нетните къси позиции, покритите суапи за кредитно 

неизпълнение по държавни дългови инструменти, прагове за уведомяване, прагове на 

ликвидност за отмяна на ограниченията, значителен спад в стойността на финансови 

инструменти и неблагоприятните събити. 

Делегиран регламент (ЕС) № 919/2012 на Комисията от 5 юли 2012 година за 

допълване на Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно 

късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение по отношение на 

регулаторните технически стандарти за метода на изчисляване на спада на стойността на 

ликвидни акции и други финансови инструменти. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 920/2012 на Комисията от 4 октомври 2012 

година за забрана на риболовни дейности от страна на кораби с парагади под знамето на 

или регистрирани в Кипър, извършващи риболов на червен тон в Атлантическия океан, на 

изток от 45° з.д. и в Средиземно море. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 921/2012 на Комисията от 8 октомври 2012 

година за изменение за 179-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане 

на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица 

и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 922/2012 на Комисията от 8 октомври 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

 

ДИРЕКТИВИ 

Директива 2012/24/ЕС на Комисията от 8 октомври 2012 година за изменение на 

Директива 86/297/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите 

членки относно валовете за отвеждане на мощност при тракторите и тяхната защита с цел 

адаптиране на нейните технически разпоредби. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/624/ЕС 

Решение за изпълнение на Съвета от 4 октомври 2012 година за предоставяне на 

разрешение на Унгария да въведе специална мярка за дерогация от член 193 от 

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

 

2012/625/ЕС 

Решение на Съвета от 4 октомври 2012 година за назначаване на член от Кипър в 

Европейския икономически и социален комитет. 

 

2012/626/ЕС 
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Решение на Съвета от 4 октомври 2012 година за назначаване на шестима членове 

от Румъния и петима заместник-членове от Румъния в Комитета на регионите. 

 

2012/627/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 5 октомври 2012 година за признаване на 

правната и надзорна уредба на Австралия за еквивалентна на изискванията на Регламент 

(ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен 

рейтинг. 

 

2012/628/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 5 октомври 2012 година за признаване на 

правната и надзорна уредба на САЩ за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) 

№ 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен 

рейтинг. 

 

L 275 

Година 55 

10 октомври 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 924/2012 на Съвета от 4 октомври 2012 година за 

изменение на Регламент (ЕО) № 91/2009 за налагане на окончателно антидъмпингово 

мито върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от 

Китайската народна република. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 925/2012 на Комисията от 8 октомври 2012 

година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания (Pimiento de Fresno-Benavente (ЗГУ). 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 926/2012 на Комисията от 9 октомври 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

ДИРЕКТИВИ 

Директива за изпълнение 2012/25/ЕС на Комисията от 9 октомври 2012 година за 

установяване на информационните процедури за обмен между държавите членки на 

човешки органи, предназначени за трансплантация. 

 

L 276 

Година 55 

10 октомври 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 907/2012 на Комисията от 20 август 2012 година за 

установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ 

на промишлените продукти за 2012 г.  

 
L 277 

Година 55 

11 октомври 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 928/2012 на Комисията от 8 октомври 2012 

година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания (Phú Quc (ЗНП)). 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 929/2012 на Комисията от 8 октомври 2012 

година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания [Jagnięcina podhalańska (ЗГУ)]. 
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Регламент за изпълнение (ЕС) № 930/2012 на Комисията от 10 октомври 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2012 на Комисията от 10 октомври 2012 

година за определяне на процент за приемане във връзка с издаването на износни 

лицензии, отхвърляне на заявленията за износни лицензии и преустановяване на 

подаването на заявления за износни лицензии за извънквотна захар. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/629/ЕС 

Решение на Комисията от 10 октомври 2012 година за изменение на Решение 

2008/577/ЕО за приемане на гаранциите, предложени във връзка с антидъмпинговата 

процедура относно вноса на амониев нитрат с произход от Русия. 

 

 
L 278 

Година 55 

12 октомври 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 932/2012 на Комисията от 3 октомври 2012 година за прилагане 

на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

изискванията за екопроектиране на битови барабанни сушилни машини. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 933/2012 на Комисията от 11 октомври 2012 

година за изменение за 180-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане 

на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица 

и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 934/2012 на Комисията от 11 октомври 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 935/2012 на Комисията от 11 октомври 2012 

година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към заявленията за 

лицензии за износ на сирене в Съединените американски щати през 2013 г. в рамките на 

някои квоти на GATT. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/630/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 5 октомври 2012 година за признаване на 

правната и надзорна уредба на Канада за еквивалентна на изискванията на Регламент 

(ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен 

рейтинг. 

 

L 279 

Година 55 

12 октомври 2012 г. 

РЕШЕНИЯ 

2012/540/ЕС 

Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно Държавна помощ C 

25/08 (ex NN 23/08) реформа на финансирането на пенсиите на държавните служители, 

работещи за France Télécom, приведена в действие от Френската република в полза на 

France Télécom (нотифицирано под номер C(2012) 9403). 

 

2012/541/ЕС 
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Решение на Комисията от 22 февруари 2012 година относно държавна помощ, 

приведена в действие от Гърция за Enómeni Klostoÿfantourgía [United Textiles] (Мярка за 

държавна помощ № SA.26534 (C 27/10, ex NN 6/09) (нотифицирано под номер C(2011) 

9385). 

 

2012/542/ЕС 

Решение на Комисията от 21 март 2012 година относно мярка SA.31479 (2011/C) 

(ex 2011/N), която Обединеното кралство планира да приведе в действие за Royal Mail 

Group (нотифицирано под номер C(2012) 1834). 

 

L 280 

Година 55 

13 октомври 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 937/2012 на Комисията от 12 октомври 2012 

година за изменение на Регламент (ЕО) № 1122/2009 и Регламент (ЕС) № 65/2011 по 

отношение на метода за определяне на приложимите лихви по недължими плащания, 

подлежащи на възстановяване от бенефициери на схемите за директно подпомагане на 

земеделските стопани съгласно Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета, на подпомагането 

за развитие на селските райони съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета и на 

подпомагането за лозаро-винарския сектор съгласно Регламент (ЕО) № 1234/2007 на 

Съвета. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 938/2012 на Комисията от 12 октомври 2012 

година за определяне на лихвените проценти за отчетната 2013 година на ЕФГЗ, които да 

се прилагат при изчисляване на разходите за финансиране на интервенционните мерки, 

обхващащи закупуване, съхранение и пласмент на запасите. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 939/2012 на Комисията от 12 октомври 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 940/2012 на Комисията от 12 октомври 2012 

година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни 

мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение 

(ЕС) № 892/2012 за 2012/2013 пазарна година. 

 

L 281 

Година 55 

13 октомври 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията от 26 септември 2012 

година за определяне на общи правила за полетите и разпоредби за експлоатация 

относно аеронавигационните услуги и процедури, и за изменение на Регламент за 

изпълнение (ЕС) № 1035/2011 и регламенти (ЕО) № 1265/2007, (ЕО) № 1794/2006, (ЕО) 

№ 730/2006, (ЕО) № 1033/2006 и (ЕС) № 255/2010. 
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Книги от фонда на Европейския документационен център 
 

Книги получени в ЕДЦ 

 

 

Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe 

Издание относно болестите в Европа за 2010 г. 

ЕС 1643 

 

European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis 

Издание относно раковите болести в ЕС 

ЕС 1644 

 

Children and AIDS 

Доклад за децата и болестите 

ЕС 1645 

 

Bridging the gap: The role of monitoring and evaluation in evidence – based policy making – 

UNICEF 

Издание относно преодоляването на различията при децата 

ЕС 1646 

 

Core commitments for children in humanitarian action 

Издание относно основната грижа за децата в хуманитарната дейност 

ЕС 1647 

 

Forestry in the EU and the world: A statistical portrait 

Издание относно горите в ЕС и в света – 2011 г. 

ЕС 1648 

 

European competitiveness report – 2010 

Доклад за конкурентоспособността за 2010 г. 

ЕС 1649 

 

The European Economic and Social Committee during the Hungarian Presidency: January - 

June 2011 

Издание относно европейския икономически и социален комитет по време на 

унгарското председателство 

ЕС 1650 

 

Industrial relations in Europe – 2010 

Индустриални връзки в Европа – 2010 

ЕС 1651 

 

Europe’s energy position - Annual report 2010 

Доклад за енергийната позиция в Европа за 2010 г. 

ЕС 1652 

 

Demography report 2010: Eurostat 

Доклад за демографията в ЕС за 2010 г. 
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ЕС 1653 

 

SOLVIT – report 2010 

Доклад за СОЛВИТ за 2010 г. 

ЕС 1654 

 

2010 Annual report on the Functioning and Development of the Your Europe Advice service 

Годишен доклад относно функционирането и развитието на европейската 

съветническа служба за 2010 г. 

ЕС 1655 

 

Strategy for equality between women and men: 2010-2015 

Стратегия относно равенството между мъжете и жените: 2010-2015 

ЕС 1656 

 

Report on progress on equality between women and men in 2010 

Доклад относно напредъка за равенството между мъжете и жените за 2010 г. 

ЕС 1657 

 

The Social Dimension of the Europe 2020 strategy: A report of the social protection committee 

– 2011 

Социалното измерение в стратегията ЕВРОПА 2020 

ЕС 1658 

 

European agency for Safety and Health at Work – Annual report 2010 

Годишен доклад за 2010 година на Европейската агенция за безопасност и 

здраве при работа 

ЕС 1659 

 

Youth employment measures: European employment Observatory Review – 2010 

Мерки относно заетостта при младежта – преглед за 2010 г. 

ЕС 1660 

 

Second biennial Report on social services of general interest 

Втори доклад относно социалните служби от общ интерес 

ЕС 1661 

 

Joint research center – annual report 2010 

Годишен доклад на изследователския център на ЕС за 2010 г. 

ЕС 1662 

 

A field guide to the main languages of Europe 

Ръководство за основните езици в Европа 

ЕС 1663 

 

European center  for disease prevention and control – summary of key publications – 2010 

Издание на европейския център за превенция и контрол на заболяванията за 

2010 г. 

ЕС 1664 

 

European economy – Capital flows to converging European economies from boom to drought 

and beyond 

Издание относно капиталовите потоци за 2011 г. 
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ЕС 1665 

 

European economy – The economic adjustment programme for Ireland - 2010 

Издание относно икономическата програма за Ирландия за 2010 г. 

ЕС 1666 

 

European economy – The economic adjustment programme for Greece 

Издание относно икономическата програма за Гърция за 2011 г. 

ЕС 1667 

 

European economy – The economic adjustment programme for Ireland - 2011 

Издание относно икономическата програма за Ирландия за 2011 г. 

 

ЕС 1668 

 

European economy – The economic adjustment programme for Portugal – 2011 

Издание относно икономическата програма за Португалия за 2011 г. 

ЕС 1669 

 

Pre-accession economic programmes of candidate countries: EU commission assessments - 

2011 

Икономическа програма на страните кандидатки за членство на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1670 

 

European economy – Economic and fiscal programmes of potential candidate countries: EU 

commission assessments – 2011  

Издание относно икономическа и фискална програма на страните кандидатки за 

членство на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1671 

 

European economy – Progress towards meeting the economic criteria for accession: the 

assessments of the 2011 progress reports and the opinion (Serbia)  

Издание относно напредъка на икономиката на Сърбия в предприсъединяването 

към ЕС 

ЕС 1675 

 

European economy: The EU’s neighboring economies: coping with new challenges - 2011 

Издание относно предизвикателствата в икономиките на страните съседки на ЕС 

за 2011 г. 

ЕС 1676 

 

Report on the risk assessment of mephedrone in the framework of the Council decision of new 

psychoactive substances  

Издание относно наркотичните вещества за 2011 г.  

ЕС 1678 

 

European economic forecast - 2011 

Икономическо издание относно европейската икономика за 2011 г. 

ЕС 1679 

 

Labor market developments in Europe 

Издание относно пазара на труд в Европа за 2011 г. 

ЕС 1680 
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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 

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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