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Тема на седмицата 
 

 

Безопасност на храните — защита на 

хората и животните - 13/06/2014 
 

 

През 2013 г. мрежата на ЕС за ранно 

предупреждение за безопасност на храните доказа, че 

играе изключително важна роля за отстраняване на 

опасни хранителни продукти от търговската мрежа и 

се стреми да води борба срещу измамите.  

Миналата година чрез RASFF са подадени 

сигнали за 3205 нови случая на опасни за здравето хранителни продукти, се посочва в 

нейния годишен доклад. Сред сигналите има уведомления за ягоди, заразени с хепатит А, 

и за месо, съдържащо опасната бактерия E.coli. 

В мрежата на RASFF участват всички 28 страни от ЕС, както и няколко държави 

извън Съюза, което позволява на членовете да обменят информация относно потенциално 

опасни за здравето храни и фуражи и след това да координират реакцията си. 

Навременното откриване дава възможност продуктите да бъдат изтеглени от 

пазара или иззети от потребителите. Някои продукти биват спирани дори преди да 

достигнат търговската мрежа — например продукти от страни извън ЕС, които са спрени 

още на външните му граници, тъй като са смятани за опасни. 

35 години защита  

Огромното мнозинство случаи се отнасят до храна, предназначена за консумация 

от хора (85% от случаите през 2013 г.), следвани от животинските фуражи (8%), а 7% от 

случаите се отнасят до опаковки, машини и др., които влизат в контакт с храни 

(материали, влизащи в контакт с храни ). 

Създаден бе нов уебсайт за потребителите , който преди бе използван предимно 

от регулаторни органи. Той ще предоставя възможност за търсене в бази данни за най-

новите предупреждения за общественото здраве, получени от RAFSS. 

Според доклада от 2013 г. уведомленията са намалели с 9% спрямо 2012 г., като е 

спаднал броят на съобщенията за спирания на продукти на границата и на чисто 

информационните съобщения. Това означава, че регулаторните органи работят по-

ефективно, концентрирайки се върху сериозни случаи, изискващи бързи действия. 

Борба срещу измамите с храни  

Скандалът с конското месо, разтърсил Европа през 2013 г., подчерта значението 

на мрежата — получената информация за смесването на конско месо с друг вид месо бе 

приветствана като ключова в подпомагането на разследването и проследяването на 

източника на измамата. 

Въпреки това скандалът показа колко трудно е да се проследи измама с храни в 

ерата на сложните глобални вериги на доставки. Действащата система за ранно 

предупреждение вече получава важни данни за проследяване на продукти от 

уведомления за проследяване по докладвани случаи. 

Следващи стъпки  

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm
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В момента се създава нов онлайн инструмент за борба с измамите с храни за целия 

ЕС, като чрез него ще се координира предотвратяването на трансгранични измами и 

обмена на данни. Този инструмент е вдъхновен от успешния модел на RASFF за обмен на 

информация и ще допълни работата на новосъздадената мрежа за борба с измамите с 

храни  .  

Система за бързо предупреждение за храни и фуражи  

Съобщение за медиите — безопасност на храните: 35 години защита на хората и 

животните  

Доклад за RAFSS – 2013 г.  

 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова информира народните 

представители от комисиите по околна среда и водите и по европейските 

въпроси и контрол на европейските фондове за текущото състояние на 

Оперативна програма „Околна среда” 

 

На съвместно заседание Комисията по околна среда и водите и Комисията по 

европейските въпроси и контрол на европейските фондове изслушаха министъра на 

околната среда и водите Искра Михайлова във връзка с текущото състояние и напредъка 

при реализацията на Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) 2007 – 2013 г., както 

и подготовката на новата Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. 

Министър Михайлова информира народните представители, че по програмата са 

изпълнени 145 проекта с усвоена безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 228 

млн. лева, а в изпълнение са 119 проекта на стойност 5,2 млрд. лева. До края на 2012 г. 

са изплатени 12 % от средствата по програмата, през 2013 г. са изплатени 24 на сто, а 

към края на май 2014 г. - 53 % от средствата, което е ръст с 10 % само за пет месеца. 

http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/docs/01_30horsemeat_bg.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/docs/01_30horsemeat_bg.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/docs/01_30horsemeat_el.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/docs/01_30horsemeat_el.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/docs/01_30horsemeat_hr.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/docs/01_30horsemeat_hr.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/docs/01_30horsemeat_da.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/docs/01_30horsemeat_da.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/docs/01_30horsemeat_ga.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/docs/01_30horsemeat_ga.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/docs/01_30horsemeat_cs.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/docs/01_30horsemeat_cs.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/docs/01_30horsemeat_hu.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/docs/01_30horsemeat_hu.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-675_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-675_bg.htm
http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications/index_en.htm
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Министър Михайлова запозна депутатите от комисията с корективните мерки във 

връзка с прекъсването на плащанията – подобряване на системите за управление и 

контрол на програмата и повторна управленска верификация на обществените поръчки. 

След проверките от Одитния орган и ЕК можем да заключим, че предприетите от 

Управляващия орган мерки за подобряване на функционирането на системите за 

управление и контрол са адекватни, отбеляза Искра Михайлова. На 3 юни българските 

власти официално уведомиха ЕК за всички предприети корективни мерки и сега се очаква 

нейното произнасяне. 

„Всички бенефициенти, чиито договори са били обект на повторна проверка, са 

получили информация и възможност да реагират, да представят повторна информация по 

обществените поръчки и да направят финансови корекции. Да не спекулираме с това, че 

общините не са имали възможност да реагират”, призова Искра Михайлова. 

Министърът на околната среда и водите информира още, че последното 

разплащане по програмата е направено през март и очакват плащанията да бъдат 

възстановени. В момента се водят преговори за разплащания на стойност 146 милиона 

лева. 

След приключване на съвместното заседание Комисията по европейските въпроси 

и контрол на европейските фондове проведе изслушване на вицепремиера и министър на 

правосъдието Зинаида Златанова и на министъра на регионалното развитие Десислава 

Терзиева. 

Народният представител от ГЕРБ Лиляна Павлова попита министър Златанова за 

Споразумението по партньорство с ЕК и трябва ли да се очаква ратификация от 

Народното събрание. Министър Златанова информира, че има всички основания да смята, 

че няма пречки комуникацията с ЕК по Споразумението да бъде довършена до края на 

месеца. Досегашната практика не сочи, че е необходима ратификация на оперативните 

програми и тяхната рамка, подчерта вицепремиерът. Според нея няма проблем за това 

обаче да се попитат конституционалистите. 

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева представи пред 

Комисията по европейски  въпроси и контрол на европейските фондове текущото 

състояние и напредъка при реализацията на Оперативна програма „Регионално 

развитие“  2007-2013, както и подготовката на новата Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 г. 

Министър Терзиева призна, че липсата на одитен доклад изключително много 

затруднява отстраняването на пропуските по програмата „Регионално развитие”. Тя 

информира, че на 11 юни е изпратила писмо до ЕК, в което е изложила възраженията си 

по отказа на плащането. 

 

 

Предстоящи събития  
 

 

17/06/2014 

14:00 Пленарно заседание (извънредно заседание) 

 

19/06/2014 

Народните представители от Комисията по труда и социалната политика ще се срещнат с 

делегация на Комисията по труда и социалните въпроси на Германския Бундестаг, водена 

от Карл Шиверлинг  

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/808
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/856
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/856
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/856
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/856
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 

България е втора по дефлация в ЕС  

 

Годишната инфлация в еврозоната през май 2014г. е 

0.5% и отбелязва спад спрямо април, когато е била 0.7%, 

съобщава Евростат. 

Инфлацията в ЕС е 0.6% и също отбелязва спад спрямо 

април, когато е била 0.8% 

През май 2014 г. отрицателна инфлация се отбелязва в 

Гърция (-2.1%), България (-1.8%), Португалия (-0.3%) и Кипър 

(-0.1%). 

Най-висока е инфлацията в Австрия(1.5%), Люксембург 

(1.4%) и Румъния (1.3%). 

 

 

 

 

Източник: europе.bg 

 

 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Световното първенство по футбол: прогнозата на един 

европейски шампион 

 

На 12 юни 2014 г. в Бразилия започна световното 

първенство, на което отборите на 32 страни ще си оспорват 

най-желаната титла във футбола. Новоизбраният депутат 

Тодорис Загоракис (ЕНП, Гърция) има добра представа за това, 
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което предстои, тъй като той беше капитан на националния отбор на страната си през 

2004 година, когато Гърция спечели европейската титла. Попитахме г-н Загоракис за 

неговата прогноза и за ролята на ЕС в областта на спорта.  

Какъв би бил Вашият идеален състав за световното първенство тази година? 

Вратар: Тибо Куртоа (Белгия) 

Защитници: Филип Лам (Германия), Серхио Рамос (Испания), Сократис 

Папастатопулос (Гърция), Давид Луиш (Бразилия) 

Полузащитници: Андрес Иниеста (Испания), Кристиано Роналдо (Португалия), 

Анхел ди Мария (Аржентина) 

Нападатели: Луис Суарес (Уругвай), Лионел Меси (Аржентина), Един Джеко (Босна 

и Херцеговина) 

Кой ще спечели? 

Мисля, че Бразилия е големият фаворит. Те са домакини и имат добър тим, особено 

в защита. Също така Германия имат особено добър отбор в последните 3-4 години. 

Сега Вие сте депутат в ЕП. Какво бихте искали да постигнете тук в областта на 

спорта в Европа? 

Ние трябва да помислим как можем да предоставим реална подкрепа за спорта. Трябва да 

се заемем с насилието и с расизма, който е истински бич в днешно време, а също така 

трябва да инвестираме в спортната инфраструктура. 

 

 

 

Новите депутати в ЕП (част втора): Йън Дънкан и 

Мортен Хелвег Петерсен 

 

Новоизбраните депутати продължават да заемат 

местата си в Европейския парламент. Във втория материал от 

нашата поредица за тях разговаряхме с още двама: докторът 

по палеонтология Йън Дънкан (ЕКР, Великобритания), 

работил за шотландския парламент, и Мортен Хелвег 

Петерсен (АЛДЕ, Дания), бивш депутат в Копенхаген и 

директор в асоциацията на датските медии. Те ни споделиха 

плановете си за следващите пет години.  

Какви са Вашите първи впечатления от Брюксел и 

Парламента? 

Йън Дънкан: Хубаво е да се върна отново в Брюксел. Аз работих седем години тук 

като ръководител на представителството на шотландския парламент. Като член на 

Европейския парламент сега имам усещането, че нещата се променят и че „реформа“ вече 

не е мръсна дума. 

Мортен Хелвег Петерсен: Това място е огромно! Ако оставим настрана трудностите 

да се ориентираш, е страхотно да срещнеш толкова много интересни хора и да чуеш да се 

говорят всички тези различни езици. Аз живях в Брюксел като малък, бях стажант в 

Европейската комисия, след като завърших образованието си, и съм работил на 

европейско ниво в професионалния си живот, така че познавам града, но все така се 

изумявам от неговото многообразие. 

Какво обичате да правите извън работното време? 

Йън Дънкан: Аз рисувам с маслени бои и излагам творбите си. Напоследък рисувам 

много на своя iPad – той е много милостив, позволява ти да поправиш грешките си. Също 

така подготвям стихосбирка, която бих искал да илюстрирам. 

Мортен Хелвег Петерсен: Да бъда с децата си. Също така обичам да спортувам: 

основно да карам колело, да играя тенис и да тренирам бокс. 

Кои са Вашите герои от световната история или от съвременността? 
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Йън Дънкан: След като сме тук в Парламента, трябва да споменем Уинстън Чърчил 

и неговата ключова роля в историята на Европа за осъзнаването на значението на 

сътрудничеството и възстановяването на европейската структура. 

Мортен Хелвег Петерсен: Сещам се за Нелсън Мандела, но също така и за велики 

европейци като Робер Шуман и Жан Моне. 

По кои въпроси бихте искали да работите като депутат в ЕП? 

Йън Дънкан: Ако гледаме през призмата на Шотландия, един от ключовите 

въпроси ще бъде енергетиката, особено възобновяемите енергийни източници. Толкова 

много енергия може да се произведе от възобновяеми източници, но ние трябва да видим 

през следващите няколко години как да свържем нашите острови с континента. Освен 

това споразуменията за свободна търговия са много важни. Уискито е най-големият 

продукт за износ на Шотландия, а в момента митото за внос на уиски в Индия е 100%, 

така че едно споразумение за свободна търговия може да повиши растежа и заетостта. 

Друга моя страст е защитата на интересите на шотландските риболовци. 

Мортен Хелвег Петерсен: В предизборната кампания аз наблегнах на въпроси, 

свързани с екологията и енергетиката, и се надявам да работя в тази сфера и в бъдеще. 

Енергийната независимост на Европа е изключително належащ проблем предвид 

скорошните събития. Започващият работа Европейски парламент трябва да се заеме 

сериозно с него. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

Седмицата в Съвета  

Съветът обсъжда наследството от големи спортни прояви 

 

 

На заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт от 20—21 май 

2014 г. министрите обсъдиха начините за подобряване на дългосрочните ползи от 

домакинството на големи спортни прояви.  

Резултатите от организирането на големи спортни прояви не са еднозначни през 

последните 40 години. В днешната обстановка на икономическа и финансова криза 

възниква въпросът как да се подобри съотношението между разходите и ползите при 

домакинство на големи спортни прояви в Европа. Трайните, дългосрочни ползи от тези 

прояви следва да бъдат не само икономически, но да имат и социо-културно и екологично 

измерение. 

Министрите приветстваха изложението на гост лекторът г-н Гордън Артър във 

връзка с организирането на Игрите на Британската общност през 2014 г. в Глазгоу. След 

това те пристъпиха към обмен на добри практики и споделиха някои опасения, свързани с 

последиците от организирането на големи спортни прояви в държавите членки. 

Основният въпрос, очертал се по време на дебата, беше възможността за 

съвместно домакинство на големи спортни прояви. Това би позволило да се поделят 

финансовите разходи и да се стимулира сътрудничеството в ЕС. По този начин и по-

малките държави членки биха имали възможността да участват и биха се избегнали 

проблеми, произтичащи от съревнование между различни европейски кандидатури. 

Министрите изтъкнаха още: 
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необходимостта държавите и градовете да отчитат дали предлаганата 

инфраструктура е нужна на местните общности и следователно дали би донесла 

дългосрочни ползи за съответния регион 

необходимостта международните федерации да бъдат привлечени към участие 

чрез насърчаване на доброто управление и използване на съществуващи съоръжения 

необходимостта Европейският съюз да участва в дебата относно зачитането на правата на 

човека в държавите домакини 

Други основни точки в дневния ред 

Младеж 

Съветът прие резолюция относно работен план за младежта. 

Осемнадесетмесечният работен план има за цел да се отговори на последиците от 

сегашната криза за младите хора, като се отдели особено внимание на три приоритета: 

развитие на работата с младите хора и на неформалното и самостоятелното учене 

засилване на междусекторното сътрудничество в рамките на стратегиите на ЕС 

предоставяне на правомощия със специален акцент върху правата, автономността, 

участието и активното гражданство 

Министрите обсъдиха и значението на насърчаването на предприемачеството сред 

младите хора и приеха заключения по тази тема. 

Заключения на Съвета за насърчаване на младежкото предприемачество с цел 

стимулиране на социалното приобщаване на младите хора  

Култура 

Комисията информира Съвета за хода на преговорите със САЩ по споразумението 

за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите. 

Аудиовизуалните услуги и останалите услуги от културния сектор по правило са 

изключени от мандатите за преговори с трети държави, включително в този конкретен 

случай, с цел да се гарантира защитата на културното многообразие. Същевременно е 

ясно, че САЩ продължават да проявяват интерес за обсъждане на няколко области от 

аудиовизуалната политика на ЕС. Комисията потвърди ангажимента си да се придържа 

към дадения мандат за преговори, а няколко държави членки изразиха желание да бъдат 

редовно информирани по този въпрос. 

Министрите определиха гр. Леуварден, Нидерландия, за европейска столица на 

културата за 2018 г. Те приеха и заключения относно културното наследство. 

Заключения на Съвета относно културното наследство като стратегически ресурс 

за устойчива Европа  

Спорт 

Съветът прие заключения относно равенството между половете в областта на 

спорта. В тези заключения държавите членки се приканват да разработят политики за 

насърчаване на равенството между половете и по-добро предотвратяване на насилието, 

основано на пола, и закрила за жертвите. 

Заключения относно равенството между половете в спорта  

Съветът прие заключения относно работен план за спорта за периода 2014—

2017 г. 

Образование 

Министрите проведоха дебат по трансграничното образование и приеха следните 

заключения: 

Заключения на Съвета относно ефективната подготовка на преподавателите  

Заключения относно многоезичието и развиването на езикови компетентности  

Заключения относно осигуряване на качество в подкрепа на образованието и 

обучението 

 

Източник: страницата на Съвета 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/educ/142702.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/educ/142702.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/educ/142705.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/educ/142705.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/educ/142712.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/educ/142690.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/educ/142692.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/educ/142694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/educ/142694.pdf


Седмичен бюлетин Брой 17 
16 юни 2014 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
9 

 

Председателство на Съвета на ЕС 
 

Растежът, заетостта и насърчаването на 

социалното сближаване ще бъдат приоритетите на 

6-месечното гръцко председателство на ЕС, 

започнало на 1 януари. 

Водещите приоритети на гръцкото 

председателство са: 

• справяне с младежката безработица, която е 

сериозен проблем; 

• увеличаване на достъпа на малки и средни 

предприятия до кредити. 

Останалите цели включват подобряване на икономическото управление в 

еврозоната и приключване на преговорите за следващата фаза на банковия съюз. Тук 

основната цел е предотвратяване на повторение на неотдавнашната финансова криза. 

Гърция също така иска засилване на действията на ЕС срещу незаконната 

миграция и промени в стратегията на Съюза в областта на морското дело и 

законодателството относно защитата на данните. Друг въпрос в програмата е постигането 

на споразумение за използването на биогорива от първо поколение и шистов газ. 

Предвидено е по време на гръцкото председателство да се състои важна среща на 

върха с африкански държави, като ЕС се надява да бъде постигнат напредък за 

сключване на ново риболовно споразумение с Мароко. 

Натоварена програма  

Гърция поема председателството на ЕС в особено натоварен период, когато трябва 

да се постигнат споразумения по широк кръг въпроси преди изтичането на мандата на 

сегашния Европейски парламент през април. Преките избори за Парламент ще се 

проведат във всички 28 страни през май, а след това ще бъде избрана нова Комисия. 

През следващите 6 месеца Гърция ще председателства стотици официални и 

неофициални срещи, ще ръководи сложни преговори и ще бъде домакин на 13 съвета на 

министрите в Атина. 

През последните месеци Гърция работи в тясно сътрудничество с Литва, която 

председателства ЕС през втората половина на 2013 г. През юли 2014 г. Гърция ще 

„предаде“ председателството на Италия, която ще приветства с добре дошли новите 

членове на Парламента и Комисията. 

Гръцко председателство  

 

 

Уеб сайт на гръцкото председателство 

 

 

 

 

 

http://www.elections2014.eu/bg
http://gr2014.eu/de/
http://gr2014.eu/de/
http://gr2014.eu/
http://gr2014.eu/
http://gr2014.eu/
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Новини от Европейската комисия 

 

ЕС се стреми към подобряване на здравето и 

безопасността на работещите - 11/06/2014 г. 
 

ЕС обяви планове за гарантиране на по-добри 

условия на труд и намаляване на трудовите злополуки в 

Европа. 

Всяка година над 3 милиона души в ЕС пострадват 

при тежки трудови злополуки — по определение това са 

злополуки, водещи до най-малко 3-дневно отсъствие от 

работа, а 4000 души годишно умират в резултат на подобни злополуки. Почти една 

четвърт от работещите европейци смятат, че условията им на труд крият заплаха за 

тяхната безопасност. 

Трудовите злополуки водят не само до човешки страдания, но и до сериозни 

разходи за икономиката: само в Германия отпуските по болест водят до загуба на 

производителност в размер на 3,1% от БВП на година. Злополуките и заболяванията 

предизвикват и повишаване на разходите за социална сигурност. 

Според проучване от 2010 г. всяко евро, инвестирано в предотвратяване на 

трудови злополуки, носи печалба от 1,29 - 2,89 евро. 

Подобряване на условията на труд  

Предложенията на ЕС за подобряване на защитата на работниците включват: 

подпомагане на малките предприятия да изпълняват разпоредбите за безопасност; 

гарантиране на високи стандарти в работата на инспекторите по здравето и 

безопасността; 

контролиране на рисковете от нови технологии и иновации като например 

наноматериали; 

вземане предвид на застаряването на работната сила в Европа; 

засилване на координацията по свързани със здравето и безопасността въпроси 

със Световната здравна организация и други международни органи. 

ЕС ще предоставя финансиране за подпомагане на изпълнението на тези действия, 

формулирани в резултат на консултации с организации на работодателите и работещите в 

цяла Европа. 

Същевременно обаче ЕС предлага опростяване на съществуващите разпоредби, 

когато това може да се направи без поемане на рискове, за да се намали 

административната тежест за бизнеса. 

Досегашни успехи  

Стратегията за 2007-2012 г., основаваща се на обща рамка за действия в Европа, 

съобразена с нуждите на отделните страни, доведе до намаляване на тежките трудови 

злополуки с почти 30%. 

В последните години нови разпоредби допринесоха за защита на работещите в 

Европа от експозиция на химични вещества и електромагнитни полета. 

Съобщение за медиите: безопасност и здраве на работното място 2014-2020 г.  

Често задавани въпроси: здраве и безопасност на работното място  

 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

http://www.who.int/fr/
http://www.who.int/fr/
http://www.who.int/es/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-641_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-400_en.htm
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Инициативи на ЕС  
 

Победителите в нашия фотоконкурс са Габор 

Село и Алесандра Джансанте 

 
Унгарецът Габор Село и италианката Алесандра 

Джансанте са победителите във фотоконкурса на 

Европейския парламент „Гостуващ фотограф“. Журито 

определи за свой победител г-н Село, а г-жа 

Джансанте бе избрана за победител на публиката, 

след като нейната снимка бе харесана от най-много 

хора на страниците на конкурса във Facebook и Flickr. 

Двамата ще бъдат поканени да направят 

фоторепортажи от първото пленарно заседание на 

новия Парламент в началото на юли 2014 г.  

Габор Село е на 37 години и работи като 

фотограф на свободна практика. Най-често той прави 

снимки на градския живот, портретни и пейзажни 

снимки. Можете да видите неговите творби тук. 

Алесандра Джансанте е на 32 години и работи 

като графичен дизайнер и фотограф. Тя е наследила 

любовта към фотографията от баща си. „Обичам да 

боравя с различни гледни точки, защото това може да върне спомена от даден миг“, 

заявява тя. 

Конкурсът се проведе от януари до май и включваше 5 различни теми. Двете 

отличени снимки, публикувани, по-горе, бяха изпратени през април по темата 

„найлонови торбички“. 

 
 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 
 
 
 
 
 

http://www.szellogabor.hu/
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода юни 2014 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ  НА ЕК 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
разпространението с търговска цел на спътникови данни от наблюдение на Земята - 
{SWD(2014) 184 final}{SWD(2014) 185 final} 

COM(2014) 
344 

17/06/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаваща Предложение за директива на Европейския парламент и на 
Съвета относно разпространението с търговска цел на спътникови данни от наблюдение на 
Земята - {COM(2014) 344 final}{SWD(2014) 185 final} 

SWD(2014) 
184 

17/06/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
придружаваща Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
разпространението с търговска цел на спътникови данни от наблюдение на Земята - 
{COM(2014) 344 final}{SWD(2014) 184 final} 

SWD(2014) 
185 

17/06/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ 

COM(2014) 
369 

17/06/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Обобщаващ доклад относно качеството на питейната вода в ЕС, 
разглеждащ докладите на държавите членки за периода 2008—2010 г., предоставени 
съгласно Директива 98/83/ЕО 

COM(2014) 
363 

16/06/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ 

COM(2014) 
362 

16/06/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Развитие на ситуацията 
на пазара на мляко и млечни продукти и действие на разпоредбите на „Пакета за млякото“ - 
{SWD(2014) 187 final} 

COM(2014) 
354 

13/06/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат 
платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие през 2014 г., 
включително втората част от вноската за 2014 г. 

COM(2014) 
347 

13/06/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - Финансова информация за Европейския фонд за 
развитие 

COM(2014) 
350 

13/06/2014 

ДОКЛАД 

COM(2014) 
353 

13/06/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
186 

13/06/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
187 

13/06/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общите 
правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от 
двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични 
правила на Съюза за вноса (преработен текст) 

COM(2014) 
345 

12/06/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
допълнителните мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски 
щати (кодифициран текст) 

COM(2014) 
343 

12/06/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ 

COM(2014) 
359 

12/06/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ 

COM(2014) 
360 

12/06/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на 
Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП относно изменение на 

COM(2014) 
351 

12/06/2014 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22718/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22718/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22718/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22719/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22719/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22719/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22719/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22720/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22720/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22720/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22720/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22723/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22714/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22714/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22714/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22726/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22704/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22704/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22704/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22705/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22705/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22705/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22706/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22706/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22721/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22722/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22727/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22707/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22707/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22707/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22707/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22708/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22708/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22708/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22709/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22710/
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приложение II към Споразумението за ЕИП 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС 

COM(2014) 
348 

11/06/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА - 
Обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2013 г.  

COM(2014) 
342 

11/06/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
мобилизирането на Инструмента за гъвкавост 

COM(2014) 
349  

 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

10556/14 10556/14 04/06/2014 

10576/14 10576/14 03/06/2014 

3318-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 
енергетика) - Дата: 5 и 6 юни 2014 г. Час: 9,30 ч., 10,00 ч. Място: Люксембург  

10171/14 02/06/2014 

3321-о о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 
енергетика) - Дата: 13 юни 2014 г. Час: 10,00 ч. Място: Конферентен център – сграда 
„KIRCHBERG“ 4, Place de l'Europe 1499 — LUXEMBOURG 

2983/14 28/05/2014 

Изпращане на протоколи от заседания на Съвета на Европейския съюз - (обсъждания на 
законодателни актове) 

3022/14 28/05/2014 

10353/14 10353/14 28/05/2014 

3322-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Селско стопанство и рибарство) - 
Дата: 16 и 17 юни 2014 г. Час: 11,00 ч., 10,00 ч. Място: Конферентен център – сграда 
„KIRCHBERG“ 4, Place de l'Europe 1499 — LUXEMBOURG 

2938/14 28/05/2014 

3320-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 12 юни 2014 
г. Час: 10,00 ч. Място: Конферентен център – сграда „KIRCHBERG“ 4, Place de l'Europe 1499 — 
LUXEMBOURG 

2982/14 28/05/2014 

10322/14 10322/14 28/05/2014 

10188/14 10188/14 26/05/2014 

10231/14 10231/14 26/05/2014 

10238/14 10238/14 26/05/2014 

10214/14 10214/14 26/05/2014 

10262/14 10262/14 26/05/2014 

10179/14 10179/14 26/05/2014 

3317-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност (вътрешен 
пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) Дата: 26 май 2014 г. 
Час: 9,30 ч. Място: Брюксел 

9860/14 23/05/2014 

10164/14 10164/14 22/05/2014 

3318-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 
енергетика) - Дата: 5 и 6 юни 2014 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: Конферентен център – 
сграда „KIRCHBERG“ 4, Place de l'Europe 1499 — LUXEMBOURG 

2859/14 21/05/2014 

3319-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 5 и 6 юни 2014 г. Час: 9,30 ч., 10,00 ч. Място: Конферентен център – сграда 
„KIRCHBERG“ 4, Place de l'Europe 1499 — LUXEMBOURG 

2912/14 21/05/2014 

10087/14 10087/14 21/05/2014 
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http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22457/
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http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22463/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22464/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22467/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22469/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22446/
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http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22383/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22396/
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http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22397/


Седмичен бюлетин Брой 17 
16 юни 2014 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
14 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

Date L (Legislation) C (Information and Notices) 

14/06/2014 L175 L176 C182 C182A C183 

13/06/2014 L174 C180 C180A C181 

12/06/2014 L172 L173 C178 C178A C179 

11/06/2014 L170 L171 C176 C176A C177 

10/06/2014   C175 

 

 
 

 
 

 
 
 

           Народно събрание 
  Дирекция „Законодателна 

дейност” 
      eubulletin@parliament.bg 

vesna@parliament.bg 
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