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Тема на седмицата 
 

 

ЕС подготвя по-строги правила 
срещу прането на пари 

 
Наркодилъри, финансови измамници, 

фалшификатори – всички те се опитват да вкарат 

незаконно спечелените си средства в легален бизнес. 

Според ООН потокът от мръсни пари се е 

равнявал на 1,6 трлн. щатски долара през 2009 г., 

или 2,7% от световния БВП. Новите технологии понякога улесняват престъпниците. На 20 

февруари 2014 г. комисиите на ЕП по икономически въпроси и по граждански свободи 

одобриха по-строги правила, изискващи разкриването на реалните собственици зад 

транзакциите и обхващащи онлайн хазарта.  

Определение 

Изпирането на пари включва различни операции, насочени към прикриването на 

незаконния произход на средства (които могат да са от търговия с наркотици или оръжия, 

трафик на хора, кражби, рекет, корупция и др.) и към създаването на привидна 

легитимност, която да улесни последващото им реинвестиране в законната икономика. 

Как става това 

Престъпниците използват много начини, за да скрият произхода на парите си, но 

техните схеми обикновено включват три фази: 

 
 

1. Пласиране 2. Покриване с пластове 3. Събиране 

Вкарване на мръсни пари в 

банкова сметка. Често 

парите в брой се разделят 

на по-малки суми и се 

прехвърлят в чужбина; 

понякога се ползват 

кюлчета злато или чекове 

Скриване на незаконния 

произход на средствата. 

Използват се различни 

похвати: прехвърляне по 

сметки; разделяне на парите 

по страни или по привидни 

собственици или компании 

Парите, пречистени от връзка с 

предишните престъпни 

дейности, се вкарват обратно в 

нормалното икономическо 

обръщение. Примери: фиктивни 

договори, фактури, заеми; 

фалшиви печалби от хазарт и 

т.н. 

Източник: ОИСР 
 

Често използвани техники: 

 

Издаване на фактури за фиктивни услуги или за по-голяма от реалната стойност. 

Това позволява на дадено предприятие да оправдае наличните суми в банковите си 

сметки 

Подставени дружества или търговски дейности: създават се компании, които 

поради характера на дейността си разполагат с пари в брой (ресторанти, кина, 

супермаркети, игрални зали). Така законните и незаконните приходи се смесват и става 

почти невъзможно да се определи произходът на депозирани суми 
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Новите правила 

 

Новите правила целят да подобрят прозрачността и надзора върху финансовите 

транзакции. Те ще направят по-трудно учредяването на фалшиви компании и 

прехвърлянето на мръсни пари от сметка в сметка. 

Парламентът се очаква да одобри текстовете на пленарното си заседание през 

март, а тристранните преговори със Съвета и Комисията ще се проведат най-вероятно по 

време на втората половина на годината. 

 

 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 
 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

 

 

 

Председателят на парламента Михаил Миков и депутати подкрепиха кампанията 

на община Сливен за популяризиране на участието на Стария бряст в конкурса 

„Европейско дърво на годината 2014” 

 

Председателят на Народното събрание Михаил Миков и народни представители 

подкрепиха кампанията на община Сливен за популяризиране на участието на Стария 

бряст в конкурса „Европейско дърво на годината 2014”. На 21 февруари 2014 г. деца от 

Сливен танцуваха и пяха народни песни в парламента, за да популяризират участието на 

Стария бряст в конкурса. 

Председателят на парламента Михаил Миков поздрави гостите и отбеляза, че 

децата дават младо настроение за Стария бряст. Той изрази увереност, че Стария бряст 

ще успе да победи в конкурса и пожела на изпълнителите да имат възможността да 
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отнесат прекрасното настроение, което са донесли в Народното събрание, като 

победители със Стария бряст в Брюксел. 

Кметът на Сливен Кольо Милев благодари за възможността за представяне на 

кампанията в Народното събрание и посочи, че нейната цел е да убеди всички приятели 

на България да пуснат своя глас за Стария бряст. В момента българската кандидатура 

води убедително пред Кривата круша на Унгария и вярвам, че „Европейско дърво на 

годината 2014” ще бъде именно Стария бряст, добави той. 

Стария бряст, който е в центъра на Сливен, е на над 1000 години и е един от 

символите на града. Той е обявен за защитено дърво, обиколката му при корена е повече 

от пет метра, а височината му достига над 10 метра. През миналата година брястът е 

станал победител в националния конкурс "Дърво с корен 2013", организиран от фондация 

"Екообщност". 

Стария бряст представя България в Международния конкурс "Европейско дърво на 

годината 2014", където участват и Ирландия, Италия, Полша, Словакия, Уелс, Унгария, 

Франция, Чехия и Шотландия. 

Гласуването в Интернет e започнало на 1 февруари 2014 г. и ще продължи до 28 

февруари 2014 г., като през последната седмица броят на подадените гласове ще бъде 

скрит. Pезултатите ще бъдат обявени на церемонията по награждаването на победителя 

на 19 март 2014 г. в Брюксел. 

 

 

Предстоящи събития  
 

25/02/2014 

14:00 Заседание на Обществен съвет към Комисия за взаимодействие с граждански 

организации и движения  

25/02/2014 

15:30 Заседание на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички 

обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-

председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция "Митници" Ваньо Танов, в 

който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с 

власт  

26/02/2014 

09:00 Пленарно заседание  

26/02/2014 

11:00 Заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове  

26/02/2014 

14:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните  

26/02/2014 

14:30 Заседание на Комисия по икономическата политика и туризъм  

26/02/2014 

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

27/02/2014 

09:00 Пленарно заседание  

27/02/2014 

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

28/02/2014 

09:00 Пленарно заседание  

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2255/sittings/ID/6792
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2255/sittings/ID/6792
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2243/sittings/ID/6793
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2243/sittings/ID/6793
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2243/sittings/ID/6793
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2243/sittings/ID/6793
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2243/sittings/ID/6793
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/786
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2085/sittings/ID/6790
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2085/sittings/ID/6790
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2073/sittings/ID/6794
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2064/sittings/ID/6791
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2076/sittings/ID/6796
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/786
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2068/sittings/ID/6789
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/786
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28/02/2014 

11:00 Парламентарен контрол 

 

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

Германски евродепутат алармира за опитите за налагане 

на пълен политически контрол над българската Сметна 

палата 

 

 

Материалът на Ингеборг Гресле е озаглавен:"Българското 

правителство слага ръка на независимостта на националната 

сметна палата" 

В съобщението госпожа Гресле посочва причината за своята голяма загриженост за 

независимостта и доверието в българската Сметна палата. Говорителката на 

Европейската народна партия в комисията по бюджетен контрол има предвид 

разглеждането на първо четене в Народното събрание на закона за реорганизацията на 

българската Сметна палата. 

"Сегашната Сметна палата с нейните трима членове професионално е на добро 

ниво, независима е и има мандат до 2017. Сега да бъде преустройвана в политически 

деветчленен орган, да се зачеркне съответния професионален опит и по този начин да се 

извършат политически назначения, е сериозна загуба на доверие в тази важна 

организация ", изтъква Инге Гресле. 

Според нея, очевидно е, че целта е Сметната палата да бъде направена 

политически зависима "в страна, за която Европейската комисия отбеляза в последния си 

мониторингов доклад, че са нужни допълнителни усилия за напредък в борбата срещу 

корупцията и пълна независимост в борбата срещу организирана престъпност." 

Германският евродепутат посочва, че България е държава, "в която назначенията 

на важни държавни постове в последните години се коментират от страна на Комисията 

като "непрозрачни " и са белязани от "силни икономически интереси". 

"Ние трябва да се изправим срещу подобно развитие и тяхното въздействие спрямо 

Еврофондовете", апелира на сайта на Групата на ЕНП г-жа Гресле. 

Тя завършва с думите, че по време на съвещание на 28 октомври 2013 г., 

комисията по бюджетен контрол на ЕП се е убедила в професионалните и експертни 

качества на сегашната българска Сметна палата. 

 

 

 

Източник: (Портал Европа) 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/537
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

Парламентаристи дискутират обществения 

контрол върху международните институции 

 

Светът, в който живеем, е повлиян в значителна 

степен от решения, вземани от международни 

организации, но подлежат ли те на демократичен 

контрол? Депутати от Европейския парламент и 

националните парламенти в страните от ЕС се събират 

на 18 февруари 2014 г. в Брюксел, за да обсъдят 

ролята на парламентите във вземането на решения на наднационално ниво.  

Много парламенти, включително Европейският, настояват за основаването на 

парламентарна асамблея на Организацията на обединените нации (ООН), чиито членове 

да бъдат пряко избирани. Заместник-председателят на ЕП Отмар Карас (ЕНП, Австрия), 

който е домакин на форума, заяви: „Ние виждаме, че все повече решения се вземат от 

наднационални органи като ООН, Международния валутен фонд, Световната търговска 

организация и Г-20. Решенията на това ниво трябва да се вземат не зад затворени врати, 

а да подлежат на пълен демократичен контрол“. 

В същото време самата парламентарна система на демокрация е поставена пред 

предизвикателства. „Гражданите все повече осъзнават, че техните представители не 

изглеждат способни да решат проблемите им. Финансовата власт изглежда много по-

важна от политиците, когато става въпрос за вземането на решения за отделните 

общности“, посочва Мигел Анхел Мартинес (С&Д, Испания), който също е организатор на 

форума в Брюксел. „Парламентите не са загубили легитимност – те реално са загубили 

влияние и власт. И това е, което трябва да се възстанови“, допълва г-н Мартинес. 

 

 

Босна: „Жалко е, че интересите на политиците са 

различни от тези на гражданите“ 

 

Представители на различните етнически и 

религиозни групи в Босна и Херцеговина излязоха на 

улицата да демонстрират срещу правителството, което те 

винят за влошаващото се положение. 

Начинът, по който страната функционира, трябва 

да се промени, смята докладчикът на ЕП за напредъка на Босна по пътя към европейска 

интеграция Дорис Пак (ЕНП, Германия). 

Разговаряхме с нея за възможните сценарии за развитие на събитията.  
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Протестите показват, че има неща, които обединяват Босна въпреки различията в 

обществото. Виждате ли път напред или само заплахи за и без това крехката стабилност? 

Там няма стабилност и аз отдавна очаквах протести. Политическите лидери не са 

склонни да намерят компромис, не са способни да решат нито от един от важните 

проблеми за хората. Надявам се политиците, които са отговорни за ситуацията, да 

започнат да се вслушват в гласа на хората. 

Как настоящата нестабилност ще повлияе на пътя към ЕС? 

Тя може да доведе до по-добра политическа обстановка в страната, ако лидерите 

направят конструктивни стъпки и решат проблемите. Можем да им помогнем, както 

правим винаги, и да им покажем, че се интересуваме дълбоко от бъдещето на страната. 

Силното присъствие на ЕС и международната общност може да убеди хората да 

проправят пътя към членство в Европейския съюз. 

Какво можем да направим, за да помогнем на Босна да излезе от политическата 

криза? 

Ние не сме действащите лица. Ние се опитваме да им покажем какви мерки да 

вземат, но в крайна сметка те ги знаят добре. Жалко е, че интересите на лидерите са 

различни от интересите на гражданите, които искат да бъдат част от ЕС и да имат по-

добро бъдеще. 

Протестиращите изразяват своето неодобрение относно прекалено разрасналата се 

администрация, която е склонна към корупция. Структурата на страната е основана на 

неработеща конституция и задълбочаващи се етнически разделения и е необходимо да 

бъде преобразувана. Ние не можем да направим това отвън. Ние можем заедно да 

подготвим по-добре работеща основа, но е нужно да има воля отвътре. Ако няма такава, 

боя се, че ще бъдем изправени пред сложна ситуация за дълъг период от време. 

 

 

Чат с Клод Мораес: „Защитата на правата на гражданите е 

винаги на преден план“ 

 

Разкритията за масово следене в Интернет и промените в 

законодателството за защитата на личните данни бяха 

дискутирани с депутата Клод Мораес (С&Д, Великобритания) на 

18 февруари 2014 г. от почитатели на Европейския парламент 

във Facebook. Г-н Мораес подготви доклада за проучването на ЕП 

относно скандала с дейността на американските служби. По 

неговите думи ЕС трябва да потърси баланс между нуждите за сигурност и личен живот в 

Интернет, но „защитата на правата на гражданите е винаги на преден план“.  

Британският депутат говори за различията между политическите групи в ЕП в 

отношението им спрямо Едуард Сноудън, който разпространи информацията за 

широкомащабното наблюдение от страна на САЩ. „Твърденията на г-н Сноудън са 

безпрецедентни и затова следва да бъдат проучени“, каза той. 

Бяха зададени въпроси и за законодателния пакет за защита на данните, който 

Парламентът разглежда. Г-н Мораес изтъкна колко е важно той да бъде приет и да влезе 

в действие, защото има за задача „да замени сега съществуващите недостатъчни правила 

за баланса между личния живот и сигурността“. 

Прочетете цялата дискусия и научете повече за работата на ЕП в областта на 

защитата на данните, като последвате линковете в карето вдясно. 
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Конференцията „ReAct” в Мадрид: рецепти за 

икономическо здраве 

 

Как можем да излекуваме европейската икономика? 

Трябва ли ЕС да продължи да взема горчивото лекарство на 

бюджетните икономии или е време да се опита нещо 

различно? На 20 февруари 2014 г. преподаватели по 

икономика, депутати, граждани и блогъри се срещнаха на 

конференцията „ReAct” в Мадрид, за да обсъдят алтернативите и да обменят идеи за 

стимулиране на заетостта и растежа на разумна цена.  

Депутатът Пабло Салба (ЕНП, Испания) подчерта, че няма чудодейни лекарства: 

„Нямахме друг избор, освен да поставим в ред публичните финанси в Европа“. 

„Разбирам гнева на хората“, допълни той по повод на общественото неодобрение 

на политиката на съкращения и икономии, но според него „по-добрата 

макроикономическа ситуация създава доверие, а то е задължително за растежа и 

заетостта“. 

Професорът по икономика Хосе Гарсия Монталво не обича да прави прогнози, но 

на дебата не скри, че очаква възстановяване на доверието във финансовата система на 

ЕС след изграждането на банков съюз. Той също така предвижда, че ще дойде ден, в 

който страните в ЕС ще обединят управлението на дълга си. Проф. Монталво похвали 

дейността на ЕЦБ: „Ако не бяха предприетите от банката мерки, сега еврото щеше да е в 

беда“. 

Преподавателката от Университета в Навара Рейес Калдерон обърна внимание на 

ключовата роля на малкия бизнес и настоя, че университетите трябва да работят 

съвместно с предприятията. Тя също така посъветва правителствата да улеснят още 

повече мобилността на младите хора от една страна в друга, за да им помогнат да си 

намерят работа. 

Според преподавателя в бизнес училището IESE Хавиер Диас-Хименес икономиите 

нямат алтернатива и връщането към национални валути и печатането на пари не са 

решения. В отговор на твърдения, че икономическият модел в Германия не е приложим в 

Испания, той каза: „Заплата от 400 евро е по-добре от нищо и е по-добре от субсидия от 

400 евро“. 

В електронно допитване, проведено по повод на конференцията, над 60% от 

отговорилите поставиха като най-важен инвестиционен приоритет образованието, а 

половината заявиха, че намаляването на бюрократичните изисквания ще улесни 

създаването на работни места. Близо половината от участвалите в допитването поискаха 

също така да се засили борбата срещу избягването на данъци. 
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Врата към света: как Ротердам стана най-

голямото пристанище в Европа 

 

Първите кораби още не са пристигнали, но 

върху пясъка край Ротердам вече кипи бурна дейност. 

Най-голямото пристанище в Европа току-що се е 

разширило с още 2 000 хектара, които е отвоювало от 

Северно море. Макар че през Втората световна война 

холандският град е разрушен до основи, той 

процъфтява през следващите десетилетия 

благодарение на постепенното премахване на пречките пред търговията между страните 

в Европейския съюз.  

Сега Ротердам разширява капацитета на пристанището си, за да посрещне най-

новото поколение контейнеровози, които могат да бъдат с дължина до 400 метра и да 

пренасят до 18 000 контейнера. 

Ханс Волкър, говорител на проекта за разрастване на пристанището, посочва, че 

компании от цял свят инвестират в него, тъй като искат да се възползват от единния 

европейски пазар. „Допълнителният капацитет и новите инфраструктурни връзки ще 

гарантират водачеството на Ротердам като търговска врата към Европа и в дългосрочен 

план ще донесат ползи на дружествата и потребителите из целия континент“. 

Погледа привличат дузина чисто нови пристанищни кранове, доставени съвсем 

наскоро. Те са полуавтоматични и могат да пренасят по два контейнера наведнъж. 

Крановете принадлежат на два конкуриращи се терминала, които ще могат да 

разтоварват най-новите контейнеровози по 24 часа в денонощието. Когато терминалите 

започнат работа през ноември, те ще разполагат с над 25 огромни кранове. 

Амбициозната програма за разрастване свидетелства за промените, които Ротердам 

преживява през последните 60 години благодарение на европейската интеграция и 

развитието на единния пазар. Всяка година около 32 000 океански съда и 87 000 кораба 

за вътрешно плаване използват пристанището. То предлага заетост на над 90 000 души и 

има годишен оборот от 600 милиона евро. 

Според агенция за икономически прогнози към холандското правителство единният 

пазар ще донесе икономически растеж от над 10% за Европа в дългосрочен план. За 

Холандия очакваният положителен ефект е дори по-голям – около 17%. 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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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 

 

Европейският сектор на мобилни приложения ще 

процъфтява - 18/02/2014 г. 

 

Близо 5 милиона работни места и 63 милиарда евро 

могат да се добавят към икономиката на ЕС до 2018 г. 

според проучване на ЕС. 

В сектора на мобилните приложения в ЕС — 

софтуер, предназначен за мобилни устройства — вече са 

заети 1 милиона разработчици и 800 000 специалисти по маркетинг и поддържащ 

персонал. Броят им може да стигне 5 милиона до 2018 г. според неотдавнашен доклад . 

Пазарът на приложения в ЕС в момента реализира годишна печалба от 

17,5 милиарда евро. Увеличаването на потребителското търсене и на рекламите и 

изпълнителските договори може да доведе до нарастване на приходите до 63 милиарда 

евро през следващите 5 години. 

Справяне с недостига на умения  

Въпреки че е световен лидер в разработването на мобилни игри, ЕС все още 

изостава от САЩ по отношение на заплатите и обучението на разработчиците.  

За да се справи с проблема, ЕС си партнира с индустрията и с други организации в 

Широката коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии . Целта е да 

се предоставят на повече хора — и особено на младите — подходящи умения в сферата 

на информационните технологии за запълване на растящия брой свободни работни места 

в ЕС в тази област. 

ЕС създаде също уебсайта Open Education Europa (Образование със свободен 

достъп), който позволява на студенти, специалисти и образователни институции да 

споделят безплатни учебни материали. 

Технически засечки 

Някои слабости трябва да бъдат отстранени, за да разгърне ЕС своя пълен 

потенциал в сектора на мобилните приложения. Сред тях са ниското равнище на 

безжично покритие, проблемите при трансгранични връзки и ограниченията на 

мрежовите услуги в някои страни от Съюза. 

Разработчиците в ЕС са обезпокоени и от липсата на 4G услуги и оперативна 

съвместимост между базирани в САЩ платформи като Android, iOS и Facebook. 

Зависимостта от подобни платформи намалява приходите. 

Помощ за предприятията в ЕС  

В ЕС има над 500 милиона потребители и потенциалът за предприятията и 

разработчиците на приложения е огромен. ЕС работи за опростяване на правилата за 

авторското право и лицензите, за да помогне за реализацията на идеи на пазара. 

За да насърчи информационните и комуникационни технологии и интернет 

предприемачеството в Европа и за да помогне на предприятията да се развиват, ЕС 

създаде Startup Europe — платформа за обмен на идеи и разработване на нови продукти и 

услуги с участието на начинаещи предприемачи и пазарни лидери. 

Следващи стъпки 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/sizing-eu-app-economy
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs-0
http://openeducationeuropa.eu/bg/home_new
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В Европейския парламент в момента се обсъждат планове за изграждане на 

„свързан континент “. Това включва подобряване на високоскоростните широколентови 

и 4G услуги, които са от решаващо значение за бъдещето на сектора на мобилните 

приложения в ЕС. 

Съобщение за медиите — Бум на мобилните приложения в размер на 63 млрд. евро 

 

Startup Europe  

 

 

 

Отключване на потенциала на крайбрежния и 

островния туризъм в ЕС - 20/02/2014 г. 

 

 

Нова стратегия за преодоляване на 

предизвикателствата пред растящия туристически сектор в 

Европа и стимулиране на неговото развитие и 

конкурентоспособност. 

Европа е туристическа дестинация № 1 в света с 534 млн. туристически посещения 

– 52 % от посещенията в световен мащаб – и приходи в размер на 356 млрд. евро за 

2012 г. 

Крайбрежният и морски туризъм включва както дейности на плажа (напр. 

плажуване, къпане и сърф) и във водата (напр. круизи, пътуване с яхти и водни 

спортове), така и услуги на сушата като хотели, производство на оборудване и чартърни 

оператори. 

С работна сила, начисляваща 3,2 млн. души, крайморският туризъм е не само най-

големият подсектор на туризма, но също така е стълб на икономиката в много 

крайбрежни региони и острови в Европа. Въпреки това недостигът на финансиране, 

сътрудничество и умения в този сектор означава, че неговият потенциал все още не е 

напълно реализиран. 

В своята стратегия за „син растеж“ ЕС определи крайбрежния и морски туризъм 

като индустрия с висок потенциал за растеж и създаване на работни места и посочи 

действия, чрез които да се подпомогне реализирането на потенциала на крайбрежните 

региони и да се гарантира устойчиво развитие в дългосрочен план. 

Предложените действия включват: 

по-тясно сътрудничество и партньорство в ЕС между всички заинтересовани страни 

(пристанища, круизни оператори, обществени органи и др.), 

повече помощ за МСП, включително онлайн наръчник за финансиране, рекламни 

кампании и управленски схеми,  

насърчаване на екотуризма и изследванията на иновативни туристически 

стратегии за развитие на острови и яхтени пристанища. 

ЕС очаква стратегията да допълни вече разработени от страните членки, регионите 

и други заинтересовани страни инициативи. Също така той се надява въпросите на 

крайморския туризъм да бъдат включени във вече съществуващи програми и политики. 

Ръководителите от сектора и други заинтересовани лица ще бъдат призовани да 

разработят нови бизнес модели и новаторски продукти, чрез които да се стимулира 

потенциала за растеж на сектора и да се намали вредното въздействие на туристическите 

дейности върху околната среда. 

Следващи етапи  

На организирана от гръцкото председателство конференция на 10 март в 

Атина ще се съберат всички ключови участници от туристическата индустрия, за да 

обсъдят стратегията. През следващите месеци ще бъдат предприети и конкретни 

действия. 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connected-continent-single-telecom-market-growth-jobs
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-145_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-145_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-145_fr.htm
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/about-startup-europe
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_bg.htm
http://gr2014.eu/de/events/conferences-and-seminars/high-level-conference-tourism
http://gr2014.eu/de/events/conferences-and-seminars/high-level-conference-tourism
http://gr2014.eu/events/conferences-and-seminars/high-level-conference-tourism
http://gr2014.eu/events/conferences-and-seminars/high-level-conference-tourism
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Съобщение за медиите – Стратегия на Комисията за насърчаване на крайбрежния 

и морски туризъм  

Въпроси и отговори – Насърчаване на крайбрежния и морски туризъм  

Крайбрежен и морски туризъм  

Политика на ЕС в областта на туризма  

Големи планове за туристическата индустрия в Европа  

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

 
Инициативи на ЕС  
 

Организаторите на инициативата „Право на вода“: „Водата 

не е просто стока“ 

 
Достъпът до чиста вода за питейни и санитарни нужди бе 

тема на първото официално изслушване на гражданска инициатива 

в Европейския парламент на 17 февруари 2014 г. Кампанията 

„Право на вода“ („Right2water“) се обявява срещу възприемането 

на водата като обикновена стока и против либерализацията на 

сектора. „Ние трябваме да помогнем на Европейската комисия да 

се придвижи отвъд идеята за божествения характер на пазара“, 

заяви в интервю председателката на гражданския комитет на 

инициативата Ан-Мари Перé.  

Организаторите на кампанията искат Комисията да 

гарантира достъп на всички европейци до вода за питейни и 

санитарни нужди и да поеме ангажимент, че водоснабдяването няма да бъде 

либерализирано в ЕС. 

„Водата не е просто стока, тя е част от нашето наследство“, посочи г-жа Перé. 

„Инициативата е стъпка в правилната посока, но ние трябва да отидем още по-далече и 

да убедим Комисията да спре да прилага технократските правила за вътрешния пазар и 

конкуренцията и да премине към правила, основани на принципите на социалната 

справедливост и демокрацията“. „Тук става въпрос за човешките права на европейските 

граждани – те трябва да бъдат обсъждани, зачитани и защитавани“, допълни тя. 

Гражданските инициативи са нов инструмент, който дава възможност на 

европейците да поставят на дневен ред въпроси и да изискват законодателни действия от 

ЕС, в случай че един милион души изразят подкрепа за съответната кауза. Кампанията 

„Право на вода“ е първата, събрала нужните подписи. Г-жа Перé изтъкна нуждата от 

информиране на гражданите и подчерта резервираността на част от хората. „Някои 

отказваха да подпишат, защото трябваше да дадат своя идентификационен номер. 

Имахме големи проблеми и с подписването онлайн“. 

Изслушването в ЕП бе организирано от комисията по околна среда в 

сътрудничество с комисиите по развитие, вътрешен пазар и петиции. Освен 

представители на инициативния комитет и депутати, на него присъства и заместник-

председателят на Европейската комисия Марош Шефчович. Комисията ще трябва да 

подготви своя официален отговор до 20 март 2014 г. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-171_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-171_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-120_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-120_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-120_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-120_fr.htm
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/transport/100702_bg.htm
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„По време на заседанието видяхме колко важен е този въпрос за водата като 

човешко право“, посочи председателят на комисията по околна среда Матиас Гроте (С&Д, 

Германия), който ръководи изслушването. Г-н Гроте изрази съжаление, че не е 

присъствал представител на правителствата на страните в ЕС. 

 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 
 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода от февруари  2014 г. 
 

 

 
 

ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 
от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета по 
приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно нивото на шума от 
моторни превозни средства 

COM(2014) 
107 

21/02/2014 

ДОКЛАД COM(2014) 96 21/02/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Европейска стратегия 
за по-голям растеж и повече работни места в сектора на крайбрежния и морския туризъм  

COM(2014) 86 20/02/2014 

Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно европейски принципи за качество на 
туризма 

COM(2014) 85 20/02/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Първа фаза от 
прилагането на Рамковата директива за морска стратегия (2008/56/ЕО) - Оценка и насоки на 
Европейската комисия - {SWD(2014) 49 final} 

COM(2014) 97 20/02/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде 
възприета от името на Съюза в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия 
за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за 
изменение на правила № 3, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 27, 46, 48, 67, 74, 107, 110, 113, 117, 123 и 
129, както и по отношение на проекта на глобално техническо правило относно 
хармонизирани в световен мащаб процедури за изпитване на лекотоварни превозни средства 
(WLTP) и проекта на глобално техническо правило относно гумите  

COM(2014) 95 20/02/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс, Придружаващ документа към 
Доклада на Комисията до Съвета и Европейския Парламент - Първа фаза от прилагането на 
Рамковата директива за морска стратегия (2008/56/ЕО) - Оценка и насоки на Европейската 
комисия - {COM(2014) 97 final} 

SWD(2014) 
49 

20/02/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за повторно налагане на 
окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено 
върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна 
република и произведени от Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) 
Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd и Zhejiang Aokang Shoes 
Co. Ltd - {SWD(2014) 46 final} 

COM(2014) 87 19/02/2014 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21955/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21955/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21955/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21955/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21956/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21951/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21951/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21951/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21952/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21952/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21953/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21953/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21953/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21954/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21954/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21954/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21954/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21954/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21954/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21954/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21957/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21957/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21957/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21957/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21937/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21937/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21937/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21937/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21937/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21937/
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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад относно 
прилагането и функционирането на Регламент (ЕС) № 1342/2011 на Европейския парламент и 
на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1931/2006 по отношение на включването на 
Калининградска област и определени полски административни райони в граничния район, за 
който се прилага режимът за местния граничен трафик, и относно двустранното споразумение 
между Полша и Руската федерация, сключено въз основа на него 

COM(2014) 74 19/02/2014 

Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Евро-
средиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейската общност и 
нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна 

COM(2014) 
104 

19/02/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 
от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета на първо 
четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
минималните изисквания за увеличаване на мобилността на работниците чрез подобряване на 
придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права 2005/0214 (COD)  

COM(2014) 98 19/02/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
46 

19/02/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно създаването на 
Европейски фонд за минималните употреби в областта на продуктите за растителна защита  

COM(2014) 82 18/02/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на 
Европейския съюз, за продължаването на правото на съвместните продукции, посочено в член 
5 от Протокола за сътрудничеството в областта на културата към Споразумението за свободна 
търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република 
Корея, от друга страна 

COM(2014) 81 18/02/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Съюза на Споразумението 
за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от 
една страна, и Република Сингапур, от друга страна 

COM(2014) 70 17/02/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ COM(2014) 89 17/02/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ COM(2014) 88 17/02/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за позицията, която да бъде приета от името на 
Европейския съюз в Международната морска организация по време на 66-ата сесия на 
Комитета за опазване на морската среда по отношение на приемането на изменения на 
приложение VI към MARPOL относно отлагането на етап III на емисионните норми за NOx 

COM(2014) 83 17/02/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ COM(2014) 93 17/02/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ COM(2014) 90 17/02/2014 
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Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 
Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

22.02.2014 L054  C051 C052  

 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

21.02.2014 L052 L053  C049 C049E C050  

20.02.2014 L050 L051  C048 C048A C048E  

19.02.2014 L048 L049  C047 C047A C047E  

18.02.2014 L046 L047  C046 C046A C046E 
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