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Тема на седмицата 
 

 
 
 

Европейският парламент почита паметта 
на Нелсън Мандела 

 
Знамената на Европейския съюз пред Парламента са 

спуснати наполовина в памет на бившия южноафрикански лидер 

Нелсън Мандела, който почина на 5 декември 2013 г. на 95-

годишна възраст. „Южна Африка загуби днес своя баща, а 

светът загуби герой. Отдавам почит на един от най-великите 

хора на нашето време“, заяви председателят на ЕП Мартин Шулц. „Чрез своето лидерство 

и чрез личния си пример той даде ново значение на думи като свобода, равенство, 

справедливост, помирение и прошка“, добави г-н Шулц.  

Нелсън Мандела бе първият носител на наградата „Сахаров“ на Европейския 

парламент за свобода на мисълта. Като много други по-късно той не можа да дойде на 

връчването на наградата през 1988 г., тъй като бе в затвора заради борбата си с режима 

на апартейда. След освобождаването си той посети Парламента през юни 1990 г., за да 

получи наградата. 

Европейският парламент и Южна Африка 

Отношенията на Европейския парламент с Южна Африка бяха замразени през 

годините на расова сегрегация в страната. Парламентът създаде делегация за връзки с 

Южна Африка едва през 1994 година, когато се проведоха изборите, сложили край на 

режима. 

 
 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Седмичен бюлетин Брой 25 
9 декември 2013 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
3 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

Парламентът прие държавния бюджет на 

Република България за 2014 г. 

 

Парламентът прие държавния бюджет на 

Република България за 2014 г. Бюджетът може 

да се определи като социален – бюджет, който 

рестартира икономиката и е насочен към 

ускоряването на икономическия растеж, 

отблезяа министърът на финансите Петър 

Чобанов. По думите на Чобанов това е и 

бюджет, който се съобразява с развитието на 

икономиката и не пренебрегва фискалната стабилност. Приходната част е амбициозна и 

напрегната, но това не означава, че е надценена, отбеляза министърът. Според него са 

разчетени редица промени, включително структурни и законодателни, които дават 

основания да се смята, че ще бъдат реализирани по-високи приходи. Имам предвид най-

вече фискалния контрол, който ще стартира от началото на следващата година и 

обратното начисляване на ДДС, не трябва да пренебрегваме и подобряването на някои 

процедури, намалението на административната тежест и по-добрата комуникация, която 

съществува между представителите на приходните администрации и бизнеса, отбеляза 

петър Чобанов. Той допълни, че са предвидени и буфери. Няма опасност да влезем в 

следващата година със стария бюджет, категоричен беше финансовият министър. Той 

предположи, че бюджет 2014 вероятно ще бъде приет окончателно днес и има време за 

реакция, дори да се реализира "негативен сценарий", като например налагане на вето. 

Не мога да предпоставя действията на президента, смятам обаче, че той ще прояви 

разум и няма да има вето, каза Петър Чобанов в отговор на въпрос. 

Максималният размер на държавния дълг към края на 2014 г. да не може да 

надвишава 18 млрд. лв., решиха народните представители с приетия на второ четене на 

Закон за държавния бюджет за 2014 г. Максималният размер на новия държавен дълг, 

който може да бъде поет по реда на Закона за държавния дълг, е 4,4 млрд. лв. В рамките 

на текущата бюджетна година разпоредителите с бюджет не могат да поемат нов 

държавен дълг повече от регламентираното в Протокола за процедурата при прекомерен 

дефицит. Министерският съвет може да поема външен държавен дълг, включително чрез 

емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, в размер общо до 3,9 млрд. 

лв. или тяхната равностойност в друга валута при условие за последваща ратификация. В 

рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет освен този дълг може да 

проведе преговори и сключи с Европейската инвестиционна банка споразумение за 

структурен програмен заем в размер до 500 млн. евро за съфинансиране на проекти, 

изпълнявани със средства от фондовете на Европейския съюз, за периода 2014 - 2020 г. 

при условие за последваща ратификация. Минималният размер на фискалния резерв към 

31 декември 2014 г. е в размер 4,5 млрд. лв. Реализираните в края на годината икономии 

от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като 

преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите 

дейности, включително за инвестиционни разходи, беше записано още в бюджета. 
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Депутатите решиха още паричните постъпления от продажбата или отдаването под 

наем на вещи на държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски 

дружества, да остават изцяло в заведението и да могат да се ползват само за 

финансиране на лечебната дейност и за инвестиции, пряко свързани с предмета на 

дейност. 

Годишният размер на държавната субсидия на партиите за един получен 

действителен глас за 2014 г. е 11 лв., реши на второ четене парламентът, приемайки 

разпоредба от проектобюджета на 2014 г. Предложението беше подкрепено от 104 

депутати, 4 бяха против", а 38 се въздържаха. Досега партийната субсидия беше 12 лева 

на глас. Текстът беше приет без дискусия. Отхвърлено беше предложението на ПГ на 

Партия Атака партиите да нямат държавна субсидия, както и предложението на Георги 

Кадиев от ПГ на Коалиция за България. субсидията да бъде намалена на 6 лева на 

получен действителен глас. Данъчно облекчение за доходи, които не превишават 12 

месечни минимални заплати за съответната година, гласува парламентът. Това ще стане с 

промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в резултат на приети 

на второ четене текстове за закона за държавния бюджет за догодина. В доходите няма 

да се включват допълнителното месечно възнаграждение за професионален стаж и 

професионален опит за същата година, дописаха депутатите, след извънредно заседание 

на работна група. Беше отхвърлено предложението на бившия зам-финансов министър в 

кабинета "Борисов" Владислав Горанов НС да определи, че придобитите доходи не трябва 

да превишават 12 пъти минималната работна заплата за месец декември на съответната 

година, тъй като е възможно размерът й да се променя неколкократно през годината. 

Връщането на налога ще стане през 2015 г. Условие също е работниците и 

служителите цяла година да не са получавали други доходи, освен най-ниското 

възнаграждение за страната. 

 

 

 

Предстоящи събития  
 

10/12/2013 

10:00 Пленарно заседание (извънредно заседание) 

10/12/2013 

16:15 Заседание на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички 

обстоятелства около сделката за продажбата на летище "Божурище" през 2005 г., както и 

процедурата по обявяване на летището за паметник на културата през 2008 г. и 2010 г.  

 

Годишна работна програма   

 

 

Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз 2012 г. 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/773
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2249/sittings/ID/6623
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2249/sittings/ID/6623
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2249/sittings/ID/6623
http://www.parliament.bg/bg/grp2012
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 

Българи и румънци протестираха в Лондон 

 

След като в края на ноември 2013 г. властите във Великобритания 

започнаха разследване за незаконно получени помощи за милиони лири 

от българи и румънци, които учат на Острова, граждани от двете страни 

съобщиха, че сметките, по които получават парите, вече са блокирани, 

предаде БТВ. 

На 9 декември 2013 г. български и румънски студенти протестираха заедно срещу 

дискриминацията в Лондон. Те се събраха на „Даунинг стрийт" 10, където е кабинетът на 

британския премиер. Няколкостотин души издигнаха лозунги „Не сме имигранти, а 

граждани на Европейския съюз”. 

Образованието в Англия е платено и таксата се покрива от заем, който отпуска 

държавата. Има и отделни кредити за издръжка, но на тях имат право само студентите, 

пребивавали в Англия минимум три години. Именно тези средства са били спрени и 

студентите са получили писма, че ги разследват. Причината е, че молбите за подобни 

заеми драстично са се увеличили. От британското посолство също потвърдиха, че заемите 

за академични такси остават незасегнати. 

 

  

Източник:  (Портал Европа) 

 
 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Конференцията „ReAct“ във Франкфурт: за 

стойността на европейските инвестиции 

 

Парламентът одобри през ноември 2013 г. 

финансовата рамка на ЕС за 2014-2020 г., която 

предвижда инвестирането на 960 млрд. евро през 

следващите седем години. Каква добавена стойност 

ще донесат тези инвестиции? Правилни ли са 

насоките, в които те ще бъдат използвани? Третата от серията конференции „ReAct“, 

организирана от Европейския парламент, потърси отговори на 5 декември във Франкфурт 

на Майн, Германия.  

http://www.europe.bg/
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Огромната част от бюджета на ЕС се инвестира обратно в икономиката на 

страните-членки в полза на гражданите и дружествата. Участниците в конференцията във 

Франкфурт подертаха, че управлението на средствата трябва да става по ефективен 

начин. В същото време те се обединиха около идеята, че ЕС не е само икономически 

проект, но и общност на мира и на споделени ценности.  

Конференциите „ReAct“, организирани от ЕП в месеците преди европейските 

избори през 2014 г., са възможност за експерти и граждани в различни градове и страни 

в Европа да дебатират най-важните предизвикателства пред ЕС. Първата конференция се 

проведе в Париж и бе посветена на заетостта; втората във Варшава акцентира върху 

ролята на ЕС по света. 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

Седмицата в Съвета  

Съветът по външни работи постига съгласие по позицията на ЕС за 

конференцията на СТО 

 

Министрите на външните работи от ЕС се срещнаха в Бали на 3 декември 2013 г., 

за да обсъдят стратегията на Съюза за Деветата министерска конференция на Световната 

търговска организация, която се провежда от 3 до 6 декември 2013 г. в Бали.  

Министрите приеха заключения, в които са изложени позицията и очакванията на ЕС за 

конференцията в Бали. 

По-конкретно в тях се призовава за политическо разбиране относно текста на 

споразумението за улесняване на търговията. В заключенията се подчертават ползите, 

които споразумението би донесло за развиващите се страни, и се потвърждава отново 

ангажиментът на ЕС да ги подпомогне при прилагането на споразумението. 

В заключенията също така се разглеждат въпросите на селското стопанство в 

рамките на Програмата за развитие от Доха, и по-специално въпросът за 

продоволствената сигурност, където според министрите следва да са налице специфични 

условия и предпазни мерки с цел осигуряване на прозрачност. От заключенията става 

ясно и че ЕС приема подобреното управление на тарифните квоти. 

В тях се посочва, че механизмът за мониторинг на специалното и диференцирано 

третиране би помогнал на развиващите се страни да се интегрират в многостранната 

търговска система. Във връзка с това в заключенията се очертават конкретните области, 

в които проектите за решения на министерската конференция на СТО биха допринесли за 

оформянето на съдържателен и амбициозен пакет в областта на развитието в рамките на 

конференцията в Бали. 

Заключения относно Деветата министерска конференция на Световната търговска 

организация  

 

Световна търговска организация 

В СТО членуват както ЕС, така и неговите 28 държави членки. Комисията води 

преговори от името на ЕС на основата на мандат, даден от Съвета. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/139881.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/139881.pdf
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159-те членове на СТО са правителства и митнически територии като ЕС. Решенията 
се вземат с консенсус. Основните дейности на СТО са: 

 създаване на форум за многостранни търговски преговори (като кръга за развитие 

от Доха);  

 разрешаване на търговски спорове между държавите;  

 определяне на основните правни норми за търговията;  

 наблюдение на търговската политика на нейните членове.  

Предстоящи стъпки 

Очаква се към края на конференцията в Бали министрите да постигнат съгласие по 

втори проект за заключения, който ще представи оценката на Съвета за цялостния 

резултат.  

Вж. също 

Девета министерска конференция на СТО, Бали   

ЕС и СТО   

Материали за печата 

Резултати от заседанието на Съвета по външни работи   

Информационна бележка   

Видеоматериали и снимки от заседанието   

 

 

 
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 

https://mc9.wto.org/
http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-and-wto/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/139969.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/139799.pdf
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/foreign-affairs-council-trade2
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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 

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 

 

 

 

 

 

 

http://www.eu2013.lt/en
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Новини от Европейската комисия 

План за действие на ЕС за предотвратяване на 

смъртни случаи с мигранти в морето 

 

 

ЕС оповести радикален план за засилване на 

патрулите по морските граници на Съюза с цел 

предотвратяване на смъртните случаи с мигранти, 

които се опитват да стигнат до Европа през 

Средиземно море. 

Всяка година стотици мигранти прекосяват 

Средиземно море, за да достигнат бреговете на 

Европа. През октомври тази година над 360 души се удавиха, след като корабът, в който 

пътуваха, потъна близо до малкия италиански остров Лампедуза. 

Това е последният и най-смъртоносният от поредица нещастни случаи с хора, 

опитващи да емигрират в ЕС, като прекосят водите между Африка и Европа. 

Преразглеждане на убежището  

Комисията предложи да се даде възможност на мигрантите да кандидатстват за 

убежище в ЕС от чужбина, за да не предприемат те подобни рисковани пътувания и за да 

не се повтарят повече подобни трагедии. 

Според действащата в момента политика на ЕС за хората, търсещи убежище, много 

от които бягат от война или преследване в родните си страни, те трябва да са на 

европейска територия, преди да кандидатстват за статус на бежанци. 

В предложението се предвижда Frontex – агенцията на ЕС за управление на 

външните граници – да използва плавателните съдове на страните от ЕС като патрули във 

водите между Кипър и Испания. Това ще струва около 14 милиона евро годишно. 

Комисията се надява не само да предотврати смъртните случаи в морето, но и да 

арестува повече трафиканти на хора. Засилените патрули ще помогнат също в борбата с 

организираната престъпност. 

Изпълнителният орган на ЕС предложи също да се предостави административна 

помощ на страните членки, на които се налага да обработват голям брой кандидатури за 

убежище. 

Презаселване на бежанци  

Предлага се също държавите от ЕС да получават 6000 евро за всеки бежанец, 

който презаселят. Това ще поощри страните например да превозват бежанци по въздуха 

направо от бежански лагери или конфликтни зони. 

Комисията призова за постигане на споразумения за съвместно управление на 

миграцията с държави извън Съюза и по-конкретно с държавите в Северна Африка, през 

които минават много от мигрантите, опитващи се да достигнат Европа. 

Министрите на правосъдието и вътрешните работи на страните от ЕС трябва да 

обсъдят новата инициатива тази седмица, преди да вземат окончателно решение на 

срещата на върха на 19 и 20 декември 2013 г. 

Съобщение за медиите – Действия на ЕС във връзка със средиземноморската 

миграция  

Политически документ – Работна група за Средиземноморието [155 KB]  

Информационен лист – Действия на ЕС във връзка с миграцията и убежището  

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1199_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1199_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1199_fr.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131204_communication_on_the_work_of_the_task_force_mediterranean_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-862_bg.htm


Седмичен бюлетин Брой 25 
9 декември 2013 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
10 

 

Насоки на ЕС за подобряване на качеството на 

обучението на младите хора - 09/12/2013 г. 

 

ЕС предлага насоки, които да гарантират, че 

работодателите представят ясни подробности за 

стажовете преди тяхното начало и че стажовете 

подготвят младите хора за постоянна заетост. 

Младежите, които започват стажове, за да 

подобрят перспективите си за професионална 

реализация, ще могат да получават по-добро 

обучение съгласно насоките, изготвени от Европейската комисия. 

Целта на тази рамка е да се гарантира, че стажовете – които помагат на младите 

хора да получат умения и опит, необходими на трудовия пазар – предоставят 

висококачествено обучение и подходящи условия на труд. 

Справяне с безработицата в ЕС  

В цяла Европа 5,7 милиона души на възраст под 25 години са безработни. 

Скорошно проучване показва, че почти половината от анкетираните млади хора са 

участвали в програми за стаж, но въпреки това една трета от тези програми не са 

отговаряли на стандартите. Някои работодатели, например, не са предлагали заплащане 

или възможност за придобиване на умения от значение. 

Целта на рамката е да гарантира, че работодателите предварително посочват ясно 

подробностите за стажа, включително заплащането, условията на труд и наблюдение от 

по-опитни колеги – и че спазват правилата на ЕС за работното време и правото на отпуск. 

С нея също така стажовете се ограничават до максимум 6 месеца. 

Надеждата е, че благодарение на тези насоки повече млади хора ще бъдат 

насърчени да се обучават в чужбина, като се възползват от еднакви стандарти в целия 

ЕС. 

Гаранцията на ЕС за младежта  

Стажовете са част от Гаранцията за младежта, чиято цел е да гарантира, че всички 

млади хора на възраст до 25 години получават предложение за качествена работа, стаж 

или възможност да продължат образованието си до четири месеца след като са 

завършили образование или са загубили работата си. 

Страните от ЕС се насърчават да приемат рамката колкото е възможно по-скоро, за 

да помогнат на младите хора и да подобрят техните шансове за намиране на постоянна 

работа. 

Съобщение за медиите - Осигуряване на висококачествени стажове за младежите в 

ЕС: Европейската комисия предлага насоки  

Гаранция за младежта  

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-1019_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=bg
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода ноември 2013 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно присъединяването на Европейския съюз към 
Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора - 
(CITES) 

COM(2013) 
867 

06/12/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА по въпроса за схема за 
етикетиране на местното селско стопанство и директните продажби - {SWD(2013) 501 final} 

COM(2013) 
866 

06/12/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно различни аспекти на малките 
вериги на доставки на храни, Придружаващ документа към Доклада на Комисията до 
Европейския Парламент и Съвета по въпроса за схема за етикетиране на местното селско 
стопанство и директните продажби - {COM(2013) 866 final} 

SWD(2013) 
501 

06/12/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Протокол към Споразумението 
за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, 
от една страна, и Република Азербайджан, от друга страна, относно Рамково споразумение 
между Европейския съюз и Република Азербайджан за общите принципи на участие на 
Република Азербайджан в програми на Съюза 

COM(2013) 
865 

06/12/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Доклад за прилагането на 
Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за 
прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в 
областта на заетостта и професиите - {SWD(2013) 512 final} 

COM(2013) 
861 

06/12/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа ДОКЛАД НА 
КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно за прилагането на Директива 
2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на 
принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на 
заетостта и професиите - {COM(2013) 861 final} 

SWD(2013) 
512 

06/12/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Седми доклад относно 
статистическите данни за броя на животните, използвани за опитни и други научни цели в 
държавите — членки на Европейския съюз - {SWD(2013) 497 final} 

COM(2013) 
859 

05/12/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА 
НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Седми доклад относно 
статистическите данни за броя на животните, използвани за опитни и други научни цели в 
държавите — членки на Европейския съюз - {COM(2013) 859 final} 

SWD(2013) 
497 

05/12/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ 

COM(2013) 
860 

05/12/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 
SWD(2013) 
498 

05/12/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз - Годишен доклад за 
2012 година 

COM(2013) 
856 

04/12/2013 

Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 
204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия 

JOIN(2013) 29 04/12/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1393/2007 
на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавитечленки на съдебни и 
извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) 

COM(2013) 
858 

04/12/2013 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2013) 
869 

04/12/2013 

Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно рамка за качество на стажовете - 
{SWD(2013) 495 final}{SWD(2013) 496 final} 

COM(2013) 
857 

04/12/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, 
Придружаваща документа към Предложението за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно рамка за 
качество на стажовете - {COM(2013) 857 final}{SWD(2013) 496 final} 

SWD(2013) 
495 

04/12/2013 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21510/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21510/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21510/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21511/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21511/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21512/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21512/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21512/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21512/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21513/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21513/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21513/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21513/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21513/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21529/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21529/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21529/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21529/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21530/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21530/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21530/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21530/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21530/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21526/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21526/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21526/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21527/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21527/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21527/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21527/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21528/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21514/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21514/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21516/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21516/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21517/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21517/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21517/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21517/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21522/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21523/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21523/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21524/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21524/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21524/
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РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаващa ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно рамка 
за качество на стажовете - {COM(2013) 857 final}{SWD(2013) 495 final} 

SWD(2013) 
496 

04/12/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА съгласно член 16 от 
Директива 2007/74/ЕО на Съвета относно освобождаването от данък върху добавената 
стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни 

COM(2013) 
849 

03/12/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно функционирането 
на режима за компютризиран надзор върху движението на акцизни стоки под режим на 
отложено плащане на акциз и относно прилагането на правилата за административно 
сътрудничество в областта на акцизите в съответствие с член 8, параграф 3 от 
Решение № 1152/2003/ЕО, член 45, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО, член 35, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2073/2004 на Съвета и Регламент (ЕС) № 389/2012 на 
Съвета - {SWD(2013) 490 final} 

COM(2013) 
850 

03/12/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА представящ резултатите от 
консултациите на държавите членки и заинтересованите страни задължени чрез член 8, 
параграф 3 от Решение № 1152/2003/ЕО, член 45, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО, 
член 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2073/2004 на Съвета и Регламент (ЕС) № 389/2012 
на Съвета, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно функционирането на режима за компютризиран надзор върху 
движението на акцизни стоки под режим на отложено плащане на акциз и относно 
прилагането на правилата за административно сътрудничество в областта на акцизите в 
съответствие с член 8, параграф 3 от Решение № 1152/2003/ЕО, член 45, параграф 1 от 
Директива 2008/118/ЕО, член 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2073/2004 на Съвета и 
Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета - {COM(2013) 850 final} 

SWD(2013) 
490 

03/12/2013 

 

 
 

 
 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 
06.12.2013 L326 L327  C357 C357A C357E  

05.12.2013 L324 L325  C355 C355A C355E C356  

04.12.2013 L323  C354 C354A C354E  

03.12.2013 L322  C353 C353E  
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