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Тема на седмицата 
 

Борба с избягването на корпоративни 
данъци 

 
С промените в правилата за корпоративните данъци 

в ЕС се цели повишаване на приходите в националните 

бюджети и създаване на равноправни условия на 

конкуренция чрез премахване на вратичките, използвани 

от някои компании за избягване на плащането на данъци. 

Целта на новите правила [125 KB] е да се попречи на предприятията да 

използват различията в данъчното законодателство, за да избягват плащането на данъци. 

Приетата през 1990 г. Директива за дружествата майки и дъщерните дружества 

на ЕС имаше за цел премахване на риска от двойно данъчно облагане за компании, 

работещи в различни страни от Съюза. Някои фирми обаче използваха пропуските в 

системата, за да избягват плащането на данъци върху трансграничните си плащания. 

Край на „двойното данъчно необлагане“  

Някои компании специално прибягват до хибридни кредитни споразумения, за да 

се възползват от сегашните правила. В зависимост от страната тези заеми се третират или 

като признати за данъчни цели плащания по дълг или като освободени от данъци 

дивиденти. 

Това може да доведе до данъчно облекчение за филиала в една държава и до 

освобождаване от данъци за компанията майка в друга. На практика това означава, че 

компанията плаща малки данъци или изобщо не плаща данъци върху печалбите, 

реализирани от филиалите в определени страни. 

Новите правила ще задължат компаниите да плащат данъците, дължими върху 

входящите плащания, ако те са били приспаднати другаде като изплащане на дълг. Това 

би трябвало да попречи на трансгранични компании да планират вътрешните си 

трансфери специално по такъв начин, че да се възползват от този пропуск на „двойното 

данъчно необлагане“. 

По този въпрос мерки на равнище ЕС са особено подходящи, тъй като мерките само 

на национално равнище ще изложат страните членки на опасност от загуба на данъчни 

приходи. Това също така означава, че предприятията вече няма да могат да прехвърлят 

или създават филиал в друга страна от ЕС само за да използват различията в 

националните правила. 

Борба с избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане  

Избягването на корпоративни данъци е приоритет не само за ЕС, но и в 

международен план. Този въпрос бе обсъден на неотдавнашните срещи на Г-8 и Г-20, 

където лидерите подкрепиха плана за действие във връзка с избягването на данъци и 

отклонението от данъчно облагане [105 KB] 

на ЕС. 

В представения през декември 2012 г. план са очертани мерки за подпомагане на 

правителствата от ЕС да си върнат милиарди евро, изгубени в резултат на избягване на 

данъци и отклонение от данъчно облагане. 

Освен по премахването на пропуските в данъчното законодателство, Комисията 

работи и по пакет мерки, включващ кодекс на данъкоплатците, данъчен 

идентификационен номер на ЕС, насоки за проследяване на паричните потоци и мерки за 

ограничаване на данъчните убежища. 

Следващи стъпки  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/com(2013)814_de.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/com(2013)814_de.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/com(2013)814_fr.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/parents-subsidiary_directive/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/parents-subsidiary_directive/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/parents-subsidiary_directive/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/parents-subsidiary_directive/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_bg.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_bg.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_cs.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_cs.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_de.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_de.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_el.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_el.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_es.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_es.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_it.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_it.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_lt.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_lt.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_mt.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_mt.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_pl.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_pl.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_ro.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_ro.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_sl.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_sl.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_sv.pdf
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Очаква се до 31 декември 2014 г. правителствата от ЕС да приложат изменените 

правила и да приемат закон на равнище ЕС срещу злоупотребите — предпазна мярка 

срещу измамни данъчни практики. 

Съобщение за медиите — Мерки срещу избягването на корпоративни данъци 

 

Действия на ЕС срещу данъчните измами и укриването на данъци  

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

Председателят на Народното събрание 

Михаил Миков присъства на заупокойна 

света литургия по повод 125-та годишнина 

от кончината на Екзарх Антим Първи на 1 

декември 2013 г. в катедралния храм 

„Свети Димитър” във Видин 

 

 

 

Председателят на Народното събрание 

Михаил Миков присъства на заупокойна света 

литургия по повод 125-та годишнина от кончината на Екзарх Антим Първи на 1 декември 

2013 г. в катедралния храм „Свети Димитър” във Видин. 

Михаил Миков, Петър Стоянович и депутати се включиха в литийното шествието от 

храма до мавзолея-гробница на Антим Първи. Шествието беше водено от Гвардейски 

представителен  духов оркестър и ученици със  знамена.  

На площад „Бдинци” Националната гвардейска част представи тържествена 

церемония-спектакъл „Искри”. 

Честването от 125-та годишнина е под патронажа на председателя на Народното 

събрание Михаил Миков и е част от инициативите, с които през 2014 г. ще бъде 

отбелязана 135-та годишнина от Учредителното народно събрание и приемането на 

Търновската конституция.  

 

 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1149_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1149_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1149_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1149_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_fr.htm
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Предстоящи събития  
 

03/12/2013 

11:00 Пленарно заседание (извънредно заседание) 

03/12/2013 

13:00 Заседание на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по 

оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси  

03/12/2013 

16:30 Заседание на Комисия по бюджет и финанси  

04/12/2013 

09:00 Пленарно заседание  

04/12/2013 

14:30 Заседание на Комисия по икономическата политика и туризъм  

04/12/2013 

14:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните  

04/12/2013 

15:30 Заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове  

05/12/2013 

09:00 Пленарно заседание  

05/12/2013 

14:15 Заседание на Комисия по отбрана  

05/12/2013 

14:30 Заседание на Комисия по околната среда и водите  

05/12/2013 

15:00 Заседание на Комисия по здравеопазването  

06/12/2013 

09:00 Пленарно заседание  

06/12/2013 

11:00 Парламентарен контрол 

 

02/12/2013 

План за действие по приоритетни за България и Румъния въпроси ще бъде договорен по 

време на работно посещение на председателя на Народното събрание Михаил Миков в 

Букурещ  

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/771
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2131/sittings/ID/6606
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2131/sittings/ID/6606
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2131/sittings/ID/6606
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2066/sittings/ID/6610
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/772
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2064/sittings/ID/6607
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2073/sittings/ID/6605
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2085/sittings/ID/6608
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2085/sittings/ID/6608
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/772
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2071/sittings/ID/6611
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2078/sittings/ID/6609
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2077/sittings/ID/6612
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/772
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/527
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/814
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/814
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/814
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/814
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Годишна работна програма   

 

 

 

Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

България и Гърция обединяват усилия за бежанците 

  

България и Гърция ще работят заедно в рамките на Европейския съюз за 

приемането на общ европейски подход към бежанската вълна от Близкия изток и Северна 

Африка, предаде БНТ. 

За това се договориха президентът Росен Плевнелиев и гръцкият премиер Андонис 

Самарас на срещата във Вилнюс. Темата с бежанската вълна ще бъде сред водещите 

въпроси, които Гърция ще постави в дневния ред на ЕС през първите 6 месеца на 2014 г., 

в рамките на своето председателство на Съюза. 
 
 
 
 

Източник:  (Портал Европа) 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/grp2012
http://www.europe.bg/
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

Споразумението за ядрената програма на Иран: 

„нужна стъпка за сътрудничеството“ 

 

Постигнатото споразумение за ограничаването на 

ядрената програма на Иран в замяна на частично 

отпадане на санкции е „голям успех“, който проправя 

пътя за бъдещо сътрудничество, заяви ръководителката 

на делегацията на ЕП за връзки с Иран Таря Кронберг 

(Зелени/ЕСА, Финландия) на 25 ноември 2013 г. 

Потърсихме мнението й за сделката, сключена от Иран и 

от представители на САЩ, Китай, Русия, Франция, Германия и Великобритания с 

участието на Върховния представител за външната политика на ЕС Катрин Аштън.  

Как гледате на споразумението с Иран? Смятате ли, че то може да доведе до 

намиране на решение за дългосрочен мир? 

Едно дипломатическо решение е голям успех в ситуация, в която в продължение на 

десетилетия е царяло взаимно недоверие и е съществувала непосредствена заплаха за 

военен конфликт. Върховният представител на ЕС Катрин Аштън има важна роля за 

координацията на преговорите, довели до тази първа стъпка. 

Има много хора, които са против постигнатия резултат: „ястребите“ в 

американския Конгрес, твърдолинейните сред ръководството в Иран, както и Израел и 

Саудитска Арабия. Но това е нужна стъпка, проправяща пътя към сътрудничеството, като 

важните цели по този път са все още напред. В дългосрочен план е в интерес на всички 

страни да намерят решение, осигуряващо дълготраен мир. 

Смятате ли, че споразумението ще доведе до нова динамика в Близкия Изток? Как 

ще се отрази на бъдещето на региона? 

Прекратяването на изолацията на Иран ще има отражение върху баланса на силите 

в Близкия Изток. Надявам се, че дипломатическото решение ще подобри ситуацията с 

правата на човека в Иран и ще помогне за решаването на други остри проблеми като 

положението в Сирия и трафика на наркотици. Ако се намери дългосрочно решение, то 

ще намали риска от разпространението на ядрени оръжия в региона. 

На този етап ползите от споразумението за обикновените иранци са свързани с 

установяването на банков канал, който например им позволява да закупуват лекарства 

срещу сериозни заболявания. 
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Европейският омбудсман в Парламента 

 

Новоназначеният европейски омбудсман Емили 

О'Райли направи първо официално посещение на 

комисията по петиции в Парламента на 26 ноември 2013 

г., където тя представи специален доклад за дейността 

на Европейската агенция за защита на външните граници 

на ЕС Фронтекс.  

Г-жа О'Райли зае поста на европейски омбудсман след решение на ЕП през юли 

2013 г. Преди това тя беше национален омбудсман на Ирландия. 

Комисията по петиции разглежда оплаквания на граждани, свързани с 

европейското законодателство. Омбудсманът посредничи при проблеми на гражданите, 

произтичащи от работата на европейските институции. 

 

 

 

Станции за алтернативни горива: има ли къде да заредим? 

 

Присъствието на повече електрически коли на пътя би помогнало за намаляването 

на вредните емисии във въздуха. Проблемът е, че липсата на достатъчно станции за 

презареждане прави такива автомобили неатрактивни. На 26 ноември 2013 г. комисията 

по транспорт на Европейския парламент прие правила, които биха задължили страните-

членки да осигурят минимална инфраструктура за презареждане с алтернативни горива 

до 2020 г. Вижте картата, за да научите каква е ситуацията към момента.  

Основните алтернативни горива са пропан-бутанът, компресиран и втечнен 

природен газ, електричеството, биогоривата и водородът. Всички те обаче отговарят за 

малка част от потреблението на транспортни горива в ЕС, което зависи почти изцяло (над 

90%) от нефта. 

Разгледайте на картата каква е наличната в момента инфраструктура в страните-

членки. 

 

 

На живо от ЕП: Световен форум дискутира ролята на 

жените в политиката 

 

На 28 ноември 1893 г. Нова Зеландия става 

първата страна, която предоставя всеобщо право на 

жените да гласуват. От тогава е извървян дълъг път в 

борбата за равноправие на половете, но и много 

предизвикателства остават. Политици от целия свят, 

Нобелови лауреати и активисти се събират на форума „Жените в парламентите“ на 27-29 

ноември 2013 г. в сградата на Европейския парламент в Брюксел, за да разискват как 
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жените могат да променят политиката и обществото. Проследете събитието на живо на 

нашата страница.  

 

Форумът ще разгледа въпроси като ролята на жените в парламентите и ще отличи 

страни, които са постигнали най-големи успехи в премахването на разликата във 

възможностите между половете. 

Вижте в таблицата по-долу какъв е делът на жените в националните парламенти в 

ЕС. В Европейския парламент към 1 юли 2013 г. от 766 депутати 273 са жени, което 

представлява дял от 35,6%. 

Сред участничките в конференцията са президентът на Либерия Елън Джонсън 

Сърлийф, министър-председателят на Ямайка Порша Симпсън-Милър, бившият президент 

на Финландия Таря Халонен, заместник-председателките на Европейската комисия 

Вивиан Рединг и Нели Крус и заместник-председателките на Европейския парламент 

Роберта Анджелили, Ани Подимата и Изабел Дюран. 

 

 

 

Шефът на инвестиционната банка на ЕС: 

„Стратегията срещу кризата дава резултати“ 

 

Стратегията на Европа срещу кризата носи 

плодове по отношение на конкурентоспособността на 

южните страни, смята председателят на Европейската 

инвестиционна банка (ЕИБ) Вернер Хойер. В същото 

време, казва той, е рано да говорим за край на кризата 

– „Само когато се подобри ситуацията... на трудовия 

пазар, ще можем да кажем, че кризата е приключила“. 

Г-н Хойер отговори на наши въпроси във връзка с представянето на годишния 

отчет за 2012 г. на ЕИБ пред комисията по бюджетен контрол на 25 ноември 2013 г.  

Многогодишната финансова рамка за 2014-2020 г. предвижда намаляване на 

средствата в сравнение с предходния период, а бюджетите на страните-членки са вече 

под напрежение. Ще могат ли заемите, предоставяни от ЕИБ, да компенсират икономиите 

и да стимулират растежа? 

В отговор на кризата Европейската инвестиционна банка направи нарочно обратен 

завой тази година и премина от проциклични към антициклични мерки (стимулиращи 

икономическата активност, когато тя е слаба – бел. ред.). Това стана възможно, след като 

страните-членки решиха да подсилят капитала на банката с внасяне на 10 млрд. евро в 

налични средства. 

През тази и следващите две години ние разширяваме кредитната си дейност с 

близо 40%, което ще доведе до годишно кредитиране в размер на близо 70 млрд. евро с 

цел даване на нов тласък на растежа и създаване на работни места в Европа. Очаквам 

ЕИБ да играе още по-важна роля през програмния период 2014-2020 г. 

Предоставя ли ЕИБ специална подкрепа на страните, които участват в спасителни 

програми? 

Ние сме се ангажирали да отпуснем значително количество кредити на страните от 

периферията в Европа, които са най-силно засегнати от кризата. Особено голям акцент 

поставяме върху малкия бизнес и компаниите със средно голяма капитализация. Целта ни 

през 2013 г. е да отпуснем с 50% повече кредити на малкия бизнес спрямо 2012 г., което 

би увеличило общата подкрепа на ЕИБ за тази категория дружества до 20 млрд. евро. 

За да няма недоразумения обаче, искам да подчертая, че нашият бизнес модел е 

основан на добре балансиран портфейл, обхващащ целия Европейски съюз. Това е от 

основно значение за нашите инвеститори. 
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ЕИБ е участник на финансовия пазар. Смятате ли, че финансовата и банковата 

криза са зад нас? Какво следва за Европа: възстановяване или стагнация? 

Европа отговори на кризата с последователна и съгласувана стратегия. Тази 

стратегия дава резултати. Дисбалансите са намалени, а конкурентоспособността се 

подобрява, особено в южните страни. Ирландия и Испания са готови да напуснат 

програмите за финансова подкрепа. Виждаме светлина в края на тунела – но, разбира се, 

няма време за самодоволство, особено поради високите нива на безработица. Само когато 

и ако се подобри ситуацията в реалната икономика, на трудовия пазар, ще можем да 

кажем, че кризата е приключила. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

Акцент върху сигурността и отбраната на заседанието на Съвета по външни 

работи 

 

На заседанието си от 18—19 ноември 2013 г. Съветът по външни работи разгледа 

напредъка на Украйна по отношение на подписването на споразумение за асоцииране с 

ЕС, както и въпроси на сигурността и отбраната, с оглед на подготовката за заседанието 

на Европейския съвет през декември.  

Акцент във встъпителната сесия на заседанието беше подготовката за срещата на 

високо равнище в рамките на Източното партньорство на 28—29 ноември 2013 г. във 

Вилнюс. Министрите обсъдиха напредъка на Украйна в изпълнението на набелязаните 

критерии за подписване на споразумение за асоцииране с ЕС. Към Украйна беше 

отправена молба да работи по избирателния процес и реформата на съдебните 

институции, както и да разгледа въпроса със селективното правосъдие — по-конкретно в 

случая с Юлия Тимошенко. Върховният представител Катрин Аштън подчерта, че на този 

случай трябва да бъде отделено внимание, както и че Съветът ще продължи да подкрепя 

усилията на мисията за наблюдение на Европейския парламент за тази цел. 

Съвместната сесия с участието на министрите на външните работи и на отбраната 

беше посветена на въпросите на сигурността и отбраната. Министрите обмениха мнения 

по Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) като част от подготовката за 

тематичната сесия по въпросите на ОПСО по време на заседанието на Европейския съвет 

през декември (19—20 декември). Подготовката беше съсредоточена в три области: 

подобряване на ефективността, видимостта и въздействието на ОПСО  

усъвършенстване на развитието на отбранителни способности  

укрепване на европейската отбранителна промишленост.  

Министрите на отбраната обсъдиха и действия в подкрепа на Европейската 

агенция по отбрана. 

  

Информация относно заседанието на Европейския съвет през декември   

 

http://www.european-council.europa.eu/council-meetings?meeting=257508dc-b1e7-4f58-914e-4bbaebf37e47&lang=bg&type=EuropeanCouncil
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Източник: страницата на Съвета 

 

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: 
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Българската страна активно ще участва по време на Литовското председателство в 

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

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

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

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 

 

По-добра защита на търговските тайни в ЕС 

 

ЕС предлага нови правила за защита на 

предприятия при кражба или злоупотреба с поверителна 

информация. Целта на правилата е стимулиране на 

иновациите и сътрудничеството. 

Търговските тайни — поверителна бизнес 

информация като алгоритъмът за търсене на „Гугъл“ или 

рецептата за даден парфюм — могат да бъдат защитени по-добре благодарение на нови 

правила, предложени от Европейската комисия. 

Правилата ще са от полза за компаниите в случай на кражба или злоупотреба с 

ценна от търговска гледна точка информация. 

Целта на предложението е да се улесни работата на националните съдилища по 

такива случаи и получаването на обезщетения от пострадалите. В предложенията е 

включено и определение за „търговски тайни“, което ще важи в целия ЕС. 

Нарастващ проблем  

Неотдавнашно проучване показа, че 1 от всеки 5 компании е претърпяла опит за 

кражба на нейни търговски тайни през последните 10 години, като броят на тези 

компании нараства. Фактори, които допринасят за това, са ожесточената конкуренция в 

световен мащаб и засилващото се използване на цифрови технологии. 

Търговските тайни се различават от патентите и правата върху интелектуална 

собственост като авторско права и търговски марки по това, че не са изключителни. 

Конкурентите могат — и често го правят — да се стремят към сходни продукти или 

решения, но притежателят на търговската тайна има конкурентно предимство, защото е 

стигнал до тях пръв. 

http://www.eu2013.lt/en
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Правната защита варира значително в рамките на ЕС — в някои страни няма 

специални закони по този въпрос, което затруднява пострадалите да отнесат въпроса до 

съда, тъй като може да не разбират разпоредбите на други страни от Съюза. 

По-безопасна среда  

Този проблем възпрепятства бизнес сътрудничеството отвъд границите и пречи на 

иновациите, тъй като научно изследване или откритие на дадена компания може да не 

бъде подходящо защитено. Особено уязвими са малките предприятия, тъй като заради 

разходите за патентоване те разчитат повече на търговските тайни. 

С това предложение ще бъде създадена по-безопасна среда, в която 

предприятията ще могат да създават и споделят информация. 

Предложенията ще бъдат представени за оценка в Съвета на министрите и 

Европейския парламент. 

Съобщение за медиите — Мерки срещу кражбата на поверителна бизнес 

информация: Комисията предлага правила, важащи в целия ЕС  

Търговски тайни — Често задавани въпроси  

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 
 

 

 
 
Инициативи на ЕС  
 
 
Панорама: Преживейте церемонията за наградата „Сахаров“ за 2013 г. 

 
Церемонията по връчването на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта на 

младата пакистанка Малала Юсуфзай бе важен момент за всички, които се възхищават от 

нейната смела борба за правото на момичетата да учат. Сега с нашия нов продукт можете 

да се пренесете в центъра на пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург и 

да станете свидетел на нейната реч пред евродепутатите.  

Влезте в панорамното изображение на 360°, разположете се точно в центъра на 

действието и разгледайте реакциите в Парламента на словото на Малала. 

В залата присъстваха не само депутати и представители на Европейската комисия 

и Съвета, но и предишни лауреати на наградата „Сахаров“, поканени по повод 25-тата 

годишнина от учредяването й. Техните места бяха разположени в най-вътрешния кръг на 

залата. 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1176_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1176_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1061_en.htm
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода октомври 2013 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Обобщаващ доклад 
относно мониторинга и оценката на програмата за научни изследвания на Изследователския 
фонд за въглища и стомана 

COM(2013) 
845 

29/11/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЗА ПОЛЗВАЩАТА СЕ С 
ГАРАНЦИЯ ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС ВЪНШНА ДЕЙНОСТ НА ЕИБ ПРЕЗ 2012 Г. - {SWD(2013) 484 
final} 

COM(2013) 
834 

28/11/2013 

ДОКЛАД 

COM(2013) 
836 

28/11/2013 

ДОКЛАД 

COM(2013) 
832 

28/11/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Седми доклад на 
Комисията за функционирането на системата за контрол на традиционните собствени ресурси 
(2010—2012 г.) (член 18, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 
22 май 2000 г.) 

COM(2013) 
829 

27/11/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Втора междинна 
оценка на съвместните технологични инициативи ARTEMIS и ENIAC 

COM(2013) 
830 

27/11/2013 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2013) 
851 

27/11/2013 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2013) 
820 

27/11/2013 

Предложение за ДИРЕКТИВА 

COM(2013) 
821 

27/11/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

SWD(2013) 
478 

27/11/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

SWD(2013) 
479 

27/11/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2013) 
500 

27/11/2013 

Предложение за ДИРЕКТИВА 

COM(2013) 
822 

27/11/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2013) 
480 

27/11/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2013) 
481 

27/11/2013 

Предложение за ДИРЕКТИВА 

COM(2013) 
824 

27/11/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2013) 
492 

27/11/2013 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2013) 
842 

27/11/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ ВА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2013) 
476 

27/11/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2013) 
477  

 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21481/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21481/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21481/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21482/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21482/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21482/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21487/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21488/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21443/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21443/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21443/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21443/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21444/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21444/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21444/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21460/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21461/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21462/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21463/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21464/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21464/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21465/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21466/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21467/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21468/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21469/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21470/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21471/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21472/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21473/
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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.  
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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 
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