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Тема на седмицата 
 

 

Европейски семестър 2014 г.: укрепване на 
икономическото възстановяване - 

13/11/2013 г. 
 

В пакет от икономически и бюджетни препоръки се 

определят приоритети за 2014 г., включително борба с 

безработицата и възстановяване на банковото кредитиране 

за икономиката. 

Най-голямото предизвикателство, пред което в момента е изправена европейската 

икономика, е как да се подкрепи започналото възстановяване. Това е основното послание 

в тазгодишния годишен обзор на растежа (ГОР), приет днес от Комисията. С неговото 

приемане започва четвъртият европейски семестър за координация на икономическата 

политика — в условия на възобновяващ се растеж и напредък на страните членки в 

коригирането на дисбалансите, появили се преди кризата.  

Затова Комисията поддържа своята балансирана стратегия за растеж и работни 

места и вниманието си към пет основни приоритета през следващата година: 

продължаване на диференцираната и благоприятстваща растежа бюджетна 

консолидация  

възстановяване на банковото кредитиране на икономиката  

стимулиране на икономическия растеж и конкурентоспособността в момента и за в 

бъдеще  

борба с безработицата и социалните последици от кризата  

модернизиране на публичната администрация  

Председателят на Комисията Барозу заяви: „Това е повратен момент за 

икономиката на ЕС. Усилената работа на ЕС започва да дава резултати и растежът 

постепенно започва да се завръща. В годишния обзор на растежа за 2014 г. се посочва 

къде трябва да бъдем по-смели, за да осъществим необходимите реформи за постигането 

на трайно възстановяване и създаване на работни места“.  

Годишният обзор на растежа показва как държавите членки се приспособяват към 

наскоро засиления процес на координация на икономическата политика в рамките на 

европейския семестър и как работят по-добре заедно в съответствие с общи правила. 

Съобщение за медиите — Европейски семестър 2014 : укрепване на икономическото 

възстановяване  

Европейски семестър (инфографика) [7 MB]  

Икономическа прогноза на ЕС: постепенно възстановяване, външни рискове  

Съобщение за медиите относно пакета от мерки за бюджетен надзор  

Информационен документ относно оценката на Комисията за проектите за 

бюджетни планове за еврозоната  

 
Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/annual-growth-surveys/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1064_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1064_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/pdf/131113_de.pdf
http://ec.europa.eu/news/pdf/131113_de.pdf
http://ec.europa.eu/news/pdf/131113_fr.pdf
http://ec.europa.eu/news/economy/131105_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1082_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1082_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1082_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-995_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-995_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-995_fr.htm
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

Очаква се потвърждение за финансиране на 

проекта „Северна скоростна тангента” на 

София от Европейската комисия и няма да 

има загуба на средства към декември 2013 

г. по ОП ”Регионално развитие 

 

 

Депутатите от Комисията по регионална 

политика и местно самоуправление обсъдиха на 

14 ноември 2013 г. и подкрепиха единодушно на 

първо четене законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за физическото 

възпитание и спорта, внесен от Министерски съвет.  

Законопроектът бе представен от заместник-министъра на младежта и спорта 

Йордан Йовчев. С промените ще се създадат по-благоприятни условия за насърчаване 

усилията на българските спортни организации за максималното развитие на техния 

потенциал в съответните спортове и ще се постигат оптимални резултати при 

подготовката и участието им в държавни и международни състезания. Ще има възможност 

за оперативно и качествено извършване на реконструкция и модернизация на спортни 

обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост. Основната цел на 

предложения проект е оптимизиране и прецизиране на действащите разпоредби, 

регламентиращи издаването на лицензии на спортни федерации и национални спортни 

организации, дейността в спортните училища, консолидиране на разпоредби, свързани с 

финансиране от държавата и общините на спортни организации, посочи Йордан Йовчев. 

Прецизиран е редът на държавното финансово подпомагане при спортната дейност 

и материално-техническата база. 

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева участва в блиц контрол 

на заседанието на комисията. На  въпрос на народния представител Лиляна Павлова за 

финансиране и продължаване дейностите по автомагистрали „Тракия” и „Хемус”, 

министър Терзиева увери, че автомагистралите ще бъдат завършени в срок – октомври 

2014 година. На въпрос на Павел Шопов относно излязла информация, че автомагистрала 

„Хемус” ще стане високоскоростен път, министърът разясни, че няма взето решение до 

този момент и поетапно по нея ще се изгражда четирилентов път. 

Относно продължаване на финансовото споразумение между България и 

Европейската инвестиционна банка за холдинговия фонд „Джесика” след 2015 година, 

Десислава Терзиева информира депутатите, че на този етап се анализират възможностите 

и скоро ще се предложи на Министерството на финансите споразумението да се 

продължи. Този финансов инструмент на структурните фондове на ЕС, разясни 

министърът, е добре приложим и подпомага финансирането на проектите за устойчиво 

градско развитие и възстановяване. 

Председателят на комисията Димчо Михалевски поиска депутатите да бъдат 

информирани относно преговорите с Европейската комисия /ЕК/ за финансиране на 



Седмичен бюлетин Брой 22 
18 ноември 2013 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
4 

проекта „Северна скоростна тангента” на София с дължина 16,540 км. Министър Терзиева 

увери народните представители, че се очаква потвърждение от ЕК и няма да има загуба 

на средства към 31 декември 2013 г. по  ОП „Регионално развитие”.  

 

 

 

 

 

 

Предстоящи събития  
 

19/11/2013 

10:15 Народното събрание ще бъде домакин на дискусия на тема „Борбата с бедността в 

България”  

19/11/2013 

14:30 Ръководствата на парламентарните комисии по правни въпроси и по европейските 

въпроси и контрол на европейските фондове ще се срещнат със заместник-генералния 

секретар на ЕК Мишел Сервоз  

19/11/2013 

14:30 Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на 

грубо партизирано кадруване в държавната администрация в периода август 2009 - март 

2013 г. ще заседава на 19 ноември  

 

19/11/2013 

Народното събрание ще бъде домакин на дискусия на тема „Борбата с бедността в 

България”  

 
 

 

 

 

 

Годишна работна програма   

 

 

 

Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8317
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8317
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8318
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8318
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8318
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8331
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8331
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8331
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/811
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/811
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/811
http://www.parliament.bg/bg/grp2012
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 

 

 

 

Предприети са мерки за възстановяване на плащанията 

към България в кратки срокове 

 

 

Наложената мярка от Европейската комисия (ЕК) по 

отношение по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) бе 

очаквана с оглед действията на изпълнителната власт в 

изминалите две години. Това се посочва в изявление на 

кабинета на заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида 

Златанова по повод решението на ЕК за временно прекратяване на плащанията за 

България по ОПОС. 

Както още в четвъртък, 14 ноември 2013 г. вицепремиерът информира Народното 

събрание, вече са предприети действия по отстраняване на причините, довели до това 

решение. От кабинета на заместник министър-председателя уточняват, че с оглед на 

взетите вече мерки, очакванията са плащанията към България да бъдат възстановени в 

кратки срокове. 

  Действията на Европейската комисия за пореден път доказват тезата на 

вицепремиера, която тя отстоява от началото на мандата на правителството, че 

европейските фондове не трябва да бъдат поле за политическо противопоставяне, 

допълват от кабинета на Зинаида Златанова. 

 

 

 

Източник: Europa.bg 
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Новата обща селскостопанска политика: ЕП 

гласува през ноември 2013 г. 

 

 

Поносими цени на храните, жизнени селски 

региони и процъфтяващи общности на 

производители – това са основните цели, които си 

поставя обновената европейска политика за 

селското стопанство. Промените в законодателството 

следва да бъдат окончателно одобрени от 

Европейския парламент на 20 ноември 2013 г. 

Нашето тематично досие ще Ви представи всички 

актуални новини, както и по-подробна информация.  

Разходите за селското стопанство представляват около една трета от дългосрочния 

бюджет на ЕС и затова преговорите относно реформата на европейската политика в тази 

област вървяха успоредно на дискусиите относно финансовата рамка за периода 2014-

2020 г. Окончателното гласуване в Парламента относно седемгодишния бюджет също ще 

се проведе по време на пленарното заседание през ноември 2013 г. 

Парламентът, Съветът и Комисията сключиха политическо споразумение за 

бъдещето на селскостопанската политика на ЕС на 26 юни 2013 г. Комисията по 

земеделие подкрепиха договореностите на 30 септември 2013 г. 

 

 

 

Конференцията ReAct във Варшава: как да 

засилим влиянието на ЕС по света 

 

Много неща зависят от влиянието, което ЕС 

оказва извън границите си, включително цената, 

която плащаме за енергията, и безопасността на 

личните ни данни в Интернет. Как да увеличим и 

да използваме това влияние ще бъде тема на 

втората от поредицата конференции под името 

ReAct, която ще се проведе във Варшава на 14 ноември 2013 г. Експерти, поканени от 

Европейския парламент, ще разискват отношенията на ЕС с източните съседи, 

конкурентоспособността на европейския енергиен пазар и защитата на данните.  

Конференцията ще бъде открита от бившия председател на Европейския 

парламент Йежи Бузек (ЕНП, Полша). В нея ще участват Елжбиета Каца, анализатор в 

полския Институт за международна дейност, Гражина Пиотровска-Олива, бивша 
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председателка на държавната полска компания за нефт и газ PGNiG, и Адам Боднар, 

заместник-председател на Хелзинкския комитет за права на човека във Варшава. 

ReAct Варшава е втората от пет конференции по ключови за ЕС теми, които ЕП 

организира в различни градове в Европа в месеците преди европейските избори през май 

2014 г. Тяхната цел е да стимулира дебата и да даде възможност на лидери на 

общественото мнение да споделят идеите си по актуалните проблеми. Първата 

конференция се проведе в Париж през октомври и бе посветена на борбата с 

безработицата. 

 

 

Павел Ковал: „След 10-15 г. ще бъде нормално да 

говорим за членство на Украйна в ЕС“ 

 

Срещата на върха във Вилнюс на 28-29 ноември 

2013 г. може да се превърне във важен момент за 

отношенията между ЕС и Украйна, тъй като се очаква двете 

страни да подпишат там споразумение за асоцииране, 

което ще приближи Украйна към ЕС. Днес специалните 

пратеници на ЕП Пат Кокс и Александър Квашневски ще 

представят своя доклад по случая с осъдената бившата министър-председателка Юлия 

Тимошенко. Разговаряхме по темата с ръководителя на делегацията на ЕП за отношения с 

Украйна Павел Ковал (ЕКР, Полша).  

Какви са очакванията за срещата във Вилнюс и какви са конкретните предложения 

за сътрудничество? 

Отиваме във Вилнюс с нов бюджет за сътрудничеството с източните партньори и с 

конкретни предложения за подписване на договор с Украйна, както и за парафиране на 

договори с Грузия и Молдова. Предлагаме също така на Молдова отпадане на визите за 

пътуване. Те, от своя страна, ще представят какви реформи са осъществили. Макар че 

мнозина критикуват Източното партньорство за липсата на усилия, то носи резултати и се 

е превърнало в сериозен политически инструмент. 

Има ли нещо, което може да попречи на подписването на споразумение с Украйна? 

Какви са рисковете и има ли резервен план? 

Споразумението е договорено, парафирано, преведено и коригирано от правна 

гледна точка. То е напълно готово за подписване. Това, от което сега има нужда, е 

политическото съгласие на Съвета. Дали страните–членки ще подпишат или не зависи от 

разрешаването на случая с Юлия Тимошенко. 

Сключването на споразумението може да бъде отложено, но ще има ли 

политическа воля за подписването му в близко бъдеще? Рискуваме да се наложи да 

чакаме поне две години и половина. 

Как споразумението ще засегне отношенията между ЕС и Украйна и между Украйна 

и Русия? 

Украинците ще могат да се чувстват като у дома в ЕС, въпреки че те не са страна-

членка. След 10-15 години ще бъде нормално да говорим за членство на Украйна в ЕС. 

Нужно е също така да изпратим ясен сигнал на хората в страните от Източното 

партньорство и такъв сигнал освен споразуменията за асоцииране може да бъде 

безвизовото пътуване в ЕС. 

Споразумението не би имало голямо влияние върху отношенията между Украйна и 

Русия. То може би ще отвори нови търговски пътища за руснаците с бизнес в Украйна и 

ще им позволи да се чувстват по-добре приети в общия дом, какъвто е ЕС. Ако руснаците 

са прагматични, те ще предложат нови благоприятни условия за икономически отношения 

с Украйна, след като ние подпишем с тях. Има твърде много близки връзки, за да бъдат 

прекъснати. 
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Филипините след тайфуна: 

„Възстановяването ще е дълъг процес като 

в Хаити“ 

 

Тайфунът „Хаян“ взе живота на повече от 

10 000 души и нанесе тежки опустошения във 

Филипините на 7-8 ноември 2013 г. Азиатската 

страна ще има нужда от материална подкрепа, 

за да се възстанови от бедствието. Разговаряхме 

за помощта, която ЕС може да осигури, с Вернер 

Ланген (ЕНП, Германия), председател на 

делегацията на Европейския парламент за 

връзки със страните от Югоизточна Азия.  

Какво може и трябва да направи ЕС за преодоляване на последствията от тайфуна? 

Европейската комисия вече потвърди, че ЕС ще осигури помощ. Ние можем да 

изпратим експерти, които да участват в организацията на спешната помощ и да изпратят 

доставки като лекарства и храни. ЕС може да помогне и с финансови средства на 

филипинското правителство. Но възстановяването ще бъде трудно. 

Колко трудно очаквате да бъде? 

Филипините са страна със значителни проблеми. Неотдавна имаше земетресения, 

наводнения, а това е 25-тата голяма буря тази година. 

Ще бъде трудно, защото това е гъсто населена страна с инфраструктурни проблеми 

заради многото острови. Ние ще помогнем, но мисля, че ще е дълъг процес, сравним с 

този в Хаити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как да засилим влиянието на ЕС извън неговите 

граници 

 

Европа е най-големият пазар в света и се конкурира 

в глобален план със САЩ и Китай. Външните отношения на 

ЕС обаче не се ограничават само до международна търговия 

и инвестиции. Защитата на правата на човека и на 

принципите на демократичното управление са важни 

елементи на европейската политика, а чрез програмите си 

за хуманитарна помощ Европа се опитва да достигне до 

онези, които имат най-голяма нужда.  
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Как ЕС може да увеличи и да използва своето влияние отвъд границите си? 

Експерти дискутираха тази тема по време на втората от поредицата конференции „ReAct“, 

която се проведе на 14 ноември 2013 г. във Варшава.  

 

 

Пленарен речник: какво означават термините в дневния 

ред на ЕП 

 

Чудили ли сте се защо всички в Европейския парламент 

говорят за доклади, каква точно е ролята на докладчика и кой е 

той и защо пленарните седмици привличат толкова много 

внимание? Представяме Ви кратко въведение в начина на работа 

на ЕП, което да Ви помогне да разберете по-добре предстоящата 

пленарна сесия.  

 

Доклад 

Законодателната процедура започва с представянето на предложение от 

Европейската комисия, което се основава на идеи и коментари на страните-членки и на 

заинтересовани лица. Предложението се разглежда първо от отговорната парламентарна 

комисия; тя определя един от своите членове за докладчик, който трябва да подготви 

проект на позиция на Парламента. Резултатът от работата на докладчика е неговият 

доклад, който обикновено съдържа предложения за изменения на текста, представен от 

Европейската комисия. 

Докладчик 

Докладчикът подготвя позицията на Парламента по определен въпрос. От самото 

начало на процедурата в ЕП неговото име се свързва със съответния законодателен текст. 

Докладчикът е човекът, който се опитва да приближи позициите на различните 

политически групи по конкретната тема, и той често прави компромисни предложения за 

изменения, за да осигури достатъчна подкрепа за своя доклад. Той също така представя 

Парламента в преговорите с другата законодателна институция, Съвета, като се опитва да 

постигне споразумение за приемането на законодателството. 

 

Доклади по собствена инициатива 

Парламентарните комисии могат също така да изготвят „доклади по собствена 

инициатива“ по въпроси, които са в техните компетенции. Тези доклади нямат 

законодателен характер, а целят да привлекат вниманието или да представят мнението 

на Парламента по дадена тема. Те са ценен политически инструмент за оказване на 

влияние и за реакция на инициативи на Комисията. 

 

Първо/второ/трето четене 

В рамките на обикновената законодателна процедура Парламентът може да 

разгледа доклад до три пъти. Второ или трето четене са необходими, само ако има 

разногласия със Съвета и не е постигнато съгласие по законодателния текст от първия 

(или втория) път. 

Третото четене е последната възможност за приемане на законодателство – на този 

етап Парламентът разглежда резултата от окончателните преговори със Съвета, известни 

под името „помирителна процедура“. 
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Йежи Бузек: Европейският съюз засилва влиянието 

си по света 

 

ЕС разширява възможностите си да влияе върху 

събитията по света, смята бившият председател на 

Европейския парламент Йежи Бузек (ЕНП, Полша). „Преди 

няколко години ние трябваше да молим САЩ за помощ, за 

да решим проблемите на Балканите,“ заяви той. „Днес, 

благодарение само на властта да убеждаваме, постигнахме 

мир в региона. Същото се случва в страните от Източното партньорство“. Г-н Бузек откри 

конференцията ReAct на 14 ноември 2013 г. във Варшава, посветена на ролята на ЕС на 

световната сцена.  

Бившият председател на Парламента също така изтъкна икономическите 

възможности, които предлага обединена Европа: „Европейският съюз е решението на 

кризата, а не причина за нея“. 

Участниците в дискусията представиха вижданията си как ЕС може да разшири 

влиянието си в други части на света. Анализаторът в полския Институт за международна 

политика Елжбиета Каца говори за политиката за съседство спрямо източните страни и 

нейния принос за промяната в отношенията на ЕС с тях. 

Бившата председателка на полската компания за газ и нефт PGNiG Гражина 

Пиотровска-Олива отправи предупреждение, че Европа има по-малки енергийни ресурси 

спрямо САЩ и Русия и че нейното конкурентно положение се влошава. За да се подобри 

енергийната сигурност, ЕС трябва да има възможност да договаря по-добри търговски 

условия от името на всички страни-членки, смята тя. 

Заместник-председателят на Хелзинкския комитет за права на човека във Варшава 

Адам Боднар подчерта ключовата роля на Европейския парламент за подобряване на 

сегашното законодателство за защитата на личните данни. 

Конференцията ReAct във Варшава бе втората от серията от пет конференции по 

ключови за Европа теми, които Парламентът организира в месеците преди европейските 

избори през май 2014 г. Те се провеждат в различни европейски градове и дават 

възможност на лидери на общественото мнение да споделят идеите си по актуални 

въпроси. Следващата конференция ще засегне финансовата тематика и ще се проведе 

във Франкфурт на 5 декември 2013 г. 
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Споразуменията за свободна търговия и инвестиции: въпрос 

за 275 млрд. евро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейският съюз е в процес на преговори за сключване на 

споразумения за свободна търговия със САЩ, Япония и Индия и за 

инвестиции с Китай. Тези партньорства биха могли да открият пазари 

за европейските компании и да добавят 275 млрд. евро към 

годишния брутен вътрешен продукт на ЕС, което би било 

равнозначно на икономика с мащабите на Австрия. Разгледайте 

нашата инфографика за подробности относно търговско-

икономическите отношения на ЕС.  

Европейската комисия вече води преговори за 

широкообхватни договори със САЩ (от юли) и с Китай (от октомври) 

от името на страните-членки. Евентуалните споразумения ще трябва 

да получат одобрение от Европейския парламент. 

С брутен вътрешен продукт (БВП) над 12 трлн. евро годишно 

Европейският съюз е най-голямата икономическа сила в света. 

Оценки показват, че ако бъдат завършени успешно всички настоящи 

преговори за свободна търговия, това ще добави още 2,2% към 

годишния БВП, или 275 млрд. евро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 н 

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

цел ще бъде постигането на достъпни и конкуренти цени на електроенергията. 

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. 

 

 

Уебсайт на литовското председателство 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 

 

Амбициозен план на ЕС за намаляване на употребата 

на найлонови торбички с 80 % - 08/11/2013 г. 

 

Благодарение на представен тази седмица план, 

използването на найлонови торбички за еднократна 

употреба в ЕС може да намалее драстично през следващите 

4 години. 

С предложения план страните от ЕС се насърчават да 

въведат каквито мерки сметнат за подходящи, за да се ограничи употребата на тънки 

найлонови торбички. Сред възможните мерки са налагане на такси или забрана на 

употребата на найлонови торбички, както и въвеждане на национални цели за нейното 

ограничаване. 

Понастоящем всеки европеец използва средно 198 найлонови торбички за 

еднократна употреба на година, което представлява една торбичка на ден на 

домакинство. Годишната употреба обаче се различава значително в отделните страни от 

Съюза, варирайки от 4 торбички на човек в Дания и Финландия до 466 — в Полша, 

Португалия и Словакия. 

Промяна в поведението на потребителите  

В много от страните от ЕС, които въведоха задължителни такси за найлоновите 

торбички за еднократна употреба, се наблюдава силен спад в използването на този тип 

торбички, тъй като потребителите трябва да плащат за тях. 

Независимо от това, че повечето от 100-те млрд. найлонови торбички, 

предоставяни от супермаркети и други магазини, се използват само веднъж за около 20 

минути, разграждането им отнема стотици години и ежегодно около 8 млрд. от тях се 

озовават в реки или езера или замърсяват улиците и природата. 

Смъртоносно въздействие върху околната среда  

Торбичките, които стигат до морето, често биват поглъщани от морски животни или 

птици, като последствията понякога са пагубни за китове, тюлени, чайки и много видове 

застрашени костенурки. В Северно море в стомасите на 94 % от всички птици има 

пластмаса. На другия край на Европа найлоновите торбички представляват 73 % от 

пластмасовите отпадъци, събрани от траулери край бреговете на Тоскана. 

http://www.eu2013.lt/en
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ЕС се надява, че новият план ще доведе до промяна в поведението по отношение 

на употребата и изхвърлянето на торбички. 

Новите предложения се отнасят само до тънките найлонови торбички, тъй като 

вероятността те да бъдат рециклирани или използвани повторно е по-малка в сравнение с 

по-дебелите торбички. 

Предложенията на Комисията са резултат от призивите на министрите на околната 

среда в ЕС за действия на европейско равнище. Проведена бе и обществена консултация, 

която показа наличието на широка подкрепа за европейска инициатива в тази област. 

Съобщение за медиите — План за намаляване на употребата на найлонови 

торбички  

Видеоклип — Да се откажем от найлоновите торбички  

Често задавани въпроси  

 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода ноември 2013 г. 

 
 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 
от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета относно 
приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои 
регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за 
приемане на определени мерки (2011/0039 (COD) 

COM(2013) 
797 

18/11/2013 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 
от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета относно 
приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои 
регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за 
приемане на определени мерки (2011/0039 (COD) 

COM(2013) 
789 

18/11/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Протокол към Споразумението 
за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от 
една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна, с оглед на 
присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз 

COM(2013) 
780 

11/11/2013 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за откриване и управление на автономни тарифни 
квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 7/2010 

COM(2013) 
775 

11/11/2013 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за суспендиране на автономните мита по Общата 
митническа тарифа за определени селскостопански, рибни и промишлени продукти и за 
отмяна на Регламент (ЕС) № 1344/2011 

COM(2013) 
776 

11/11/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването и временното прилагане на 
Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности 
и техните държави членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от 
друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз  

COM(2013) 
779 

11/11/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокола между Европейския COM(2013) 08/11/2013 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1017_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1017_bg.htm
http://www.tvlink.org/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-945_en.htm
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21326/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21326/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21326/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21326/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21326/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21327/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21327/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21327/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21327/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21327/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21320/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21320/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21320/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21320/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21322/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21322/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21322/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21324/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21324/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21324/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21325/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21325/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21325/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21325/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21323/
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съюз и Съюза на Коморските острови за определяне на възможностите за риболов и на 
финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на 
рибарството между двете страни 

773 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Eвропейския съюз и 
временното прилагане на протокола за определяне на възможностите за риболов и 
финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на 
рибарството между Европейската общност и Република Сейшели 

COM(2013) 
766 

06/11/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокола за определяне на 
възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за 
партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели 

COM(2013) 
767 

06/11/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобрение на изменението от Доха на Протокола от 
Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и на съвместното 
изпълнение на задълженията, произтичащи от него 

COM(2013) 
768 

06/11/2013 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно разпределянето на възможностите за 
риболов съгласно протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството 
между Европейската общност и Република Сейшели 

COM(2013) 
765 

06/11/2013 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Прилагане на 
Директивата относно енергийната ефективност — Насоки на Комисията - {SWD(2013) 445 
final}{SWD(2013) 446 final}{SWD(2013) 447 final}{SWD(2013) 448 final}{SWD(2013) 449 
final}{SWD(2013) 450 final}{SWD(2013) 451 final} 

COM(2013) 
762 

06/11/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2013) 
447 

06/11/2013 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА -Постигане на вътрешния пазар на електроенергия и извличане 
на максимални ползи от публичната намеса - {SWD(2013) 438 final} {SWD(2013) 439 
final}{SWD(2013) 440 final}{SWD(2013) 441 final}{SWD(2013) 442 final} 

C(2013) 7243 05/11/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобряване на актуализираната 
програма за макроикономически корекции за Португалия 

COM(2013) 
763 

05/11/2013 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за налагане на окончателно 
антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на 
кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с 
произход или изпратени от Китайската народна република 

COM(2013) 
759 

04/11/2013 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за налагане на окончателно 
изравнително мито върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови 
компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република  

COM(2013) 
760 

04/11/2013 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1166/2008 относно изследванията на структурата на земеделските 
стопанства и изследването на земеделските производствени методи, във връзка с 
финансовата рамка за периода 2014—2018 г. 

COM(2013) 
757 

04/11/2013 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) 
№ 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа  

COM(2013) 
718 

04/11/2013 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки с цел намаляване на 
потреблението на леки пластмасови пликове за покупки - {SWD(2013) 443 final}{SWD(2013) 
444 final} 

COM(2013) 
761 

04/11/2013 
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Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

 

 
Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

16.11.2013 L306 L307 L308  C335 C335A C336  

15.11.2013 L305  C332 C332E C333 C334  

14.11.2013 L303 L304  C330 C330E C331  

13.11.2013 L302  C329 C329E  

12.11.2013 L301  C326 C327 C328  

 

 

 
 

 
 

 

Книги от фонда на Европейския документационен център 
 

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.  

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:306:SOM:BG:HTML
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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 

 

 

 

 

 

 
 

           Народно събрание 
  Дирекция „Законодателна 

дейност” 
      eubulletin@parliament.bg 

vesna@parliament.bg 

 

 

mailto:eubulletin@parliament.bg
mailto:vesna@parliament.bg

