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Тема на седмицата 
 

 

Гърците отхвърлиха споразумението 
с ЕС, предстоят нови обсъждания 

 

В отговор на гръцкия референдум лидерите от 

еврозоната решиха да обсъдят извънредно ситуацията 

във вторник, 7 юли 2015 г.  

"Не" на поставените от международните 

кредитори на Гърция условия за реформи са казали 

61,31 процента от участвалите във вчерашния 

референдум, срещу 38,69 процента, гласували "да". Това сочат окончателните резултати, 

обявени от гръцкото министерство на вътрешните работи на Гърция.  В гласуването са 

участвали 62,5 процента от регистрираните избиратели, съобщава БНР. 

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск обяви, че свиква извънредна 

среща на върха на 19-те държавни и правителствен ръководители от страните с обща 

валута. Туск не направи коментар на гръцкото решение на референдума. 

Ситуацията стана по-трудна след гръцкия отказ и не е вярно обещанието на 

премиера Ципрас, че така ще сключи по-добра сделка, каза във видеообръщение 

председателят на Европейския парламент Мартин Шулц: Обещанието на финансовия 

министър, че банките ще отворят утре и пари ще има най-късно във вторник, ми се струва 

много трудно и опасно. 

Шулц призова евролидерите да подготвят хуманитарна помощ за страната: 

Пенсионерите, болните и децата в градините не трябва да плащат цената на 

драматичната ситуация, до която правителството доведе страната си. 

Председателят на Европейския парламент настоя за смислено предложение от 

страна на управляващите в Атина още следващите часове. 

Няма да чакаме инициативите на гръцките власти, заяви обаче шефът на 

еврогрупата холандецът Йерун Дейселблум. Той нарече резултата от гласуването 

"злочест за бъдещето на Гърция" и отбеляза, че за възстановяване гръцката икономика 

трябват тежки мерки и реформите са неизбежни. 

Днешният ден ще премине в консултации за председателя на Еврокомисията Жан-

Клод Юнкер. Освен с останалите 18 демократично избрани лидери от еврозоната, той ще 

обсъди телеконферентно ситуацията с ръководителя на ЕЦБ Марио Драги.  

 

 

 

Източник: Europe.bg 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

 

 
 

 

Цецка Цачева: Промяна в Конституцията трябва да има, тя е част от комплекса 

мерки, заложени в актуализираната стратегия за продължаване на реформата в 

съдебната система 

 
Промяна в Конституцията трябва да има, тя е част от комплекса мерки и 

законодателни промени, които трябва да бъдат извършени за изпълнението на 

актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Това 

заяви председателят на Народното събрание Цецка Цачева при откриването на кръгла 

маса на тема „Конституционният модел на Висшия съдебен съвет и предложенията за 

промени”. Форумът беше организиран на 6 юли 2015 г. от Съюза на юристите в България 

и беше под патронажа на председателя на парламента. 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева приветства инициативата още 

веднъж да бъдат чути мненията на възможно най-широк кръг експерти, специалисти и 

магистрати, за да може дебатът на политическо равнище в парламента да завърши по 

начин, който да удовлетвори максимално широк кръг български граждани. Председателят 

на парламента посочи, че вече функционира Временната комисия за обсъждане на 

законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. 

Убедена съм, че дискусията днес ще допринесе за  изкристализиране на 

позицията, която парламентът трябва да заеме чрез гласуване, добави Цецка Цачева. 

Конституционният модел на Висшия съдебен съвет (ВСС) е само част от онова, 

което смятаме, че е необходимо да се промени, подчерта Цецка Цачева. Промяна трябва 

да има и тя трябва да осигури работеща съдебна система, справедлива и независима от 

политически, икономически и всякакви други връзки, добави председателят на Народното 

събрание. 

Във форума участваха конституционни съдии – действащи и с изтекъл мандат, 

министърът на правосъдието Христо Иванов, председателите и членовете на 

парламентарната Комисия по правни въпроси и на Временната комисия за обсъждане на 

законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, 

ръководители на органи на съдебната власт, членове на Висшия съдебен съвет и 

представители на неправителствени организации. 
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Предстоящи събития  
 

07/07/2015 

15:00 Заседание на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и 

допълнение на Конституцията на Република България  

08/07/2015 

09:00 Пленарно заседание  

08/07/2015 

14:30 Заседание на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред  

08/07/2015 

14:30 Заседание на Комисия по външна политика  

08/07/2015 

14:30 Заседание на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения  

08/07/2015 

15:00 Заседание на Комисия по труда, социалната и демографската политика  

08/07/2015 

15:00 Заседание на Комисия по образованието и науката  

08/07/2015 

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

фондове  

08/07/2015 

16:00 Заседание на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на 

енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г.  

09/07/2015 

09:00 Пленарно заседание  

09/07/2015 

14:30 Заседание на Комисия по бюджет и финанси  

09/07/2015 

15:30 Заседание на Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране  

10/07/2015 

09:00 Пленарно заседание  

10/07/2015 

11:00 Парламентарен контрол 

 

06/07/2015 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева ще открие кръгла маса на тема 

„Конституционният модел на Висшия съдебен съвет и предложенията за промени”  

 

Годишна работна програма   

 

 

Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз (2015 г.)  

 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2487/sittings/ID/7609
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2487/sittings/ID/7609
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/859
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2335/sittings/ID/7646
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2333/sittings/ID/7645
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2342/sittings/ID/7643
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2337/sittings/ID/7642
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2338/sittings/ID/7639
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/7644
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/7644
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2396/sittings/ID/7640
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2396/sittings/ID/7640
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/859
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2330/sittings/ID/7641
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2349/sittings/ID/7647
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2349/sittings/ID/7647
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/859
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/586
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/907
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/907
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/907
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/Dokladi2009.pdf
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 

Създава се Координационен съвет за подготовка на 

България за членство в еврозоната 

 

Правителството създаде Координационен съвет за 

подготовка на Република България за членство в еврозоната с 

председател министъра на финансите, който е национален 

координатор на подготовката на страната ни за въвеждане на 

единната валута, съобщава правителствената пресслужба. 

Членовете на съвета са заместник-министър на финансите, 

подуправител на Българската народна банка, член на Комисията за финансов надзор, 

заместник-министри на икономиката, външните работи, на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, правосъдието и други. Съветът ще се подпомага от експертни 

работни групи, които в рамките на своята компетентност непосредствено ще 

осъществяват практическата подготовка за членство на страната ни в еврозоната. 

Сред основните функции на Съвета ще бъде разработване на проект на 

Национален план за въвеждане на еврото в Република България, изготвяне на 

предложение до Министерския съвет за определяне на целева дата за приемане на 

еврото, организацията и координирането на практическата подготовка на страната ни за 

членство в еврозоната и ръководство и координиране на работата на експертните 

работни групи. 

 

 

 

Източник: Europe.bg 

 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Китайският министър-председател на посещение в Европейския 

парламент 

 

Китайският премиер Ли Къцян посети Европейския парламент в 

Брюксел на 29 юни 2015 г. и се срещна с председателя на ЕП Мартин 

Шулц. „Беше много полезна среща по въпросите на сигурността, 

климата, търговията, инвестициите и еврозоната“, заяви г-н Шулц в 

Twitter след разговора.  

Визитата на китайския премиер е свързана със срещата на върха 

между ЕС и Китай, която ще се проведе днес в Брюксел. На нея ще 
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бъдат обсъждани перспективите за споразумение за инвестиции между ЕС и Китай, както 

и засилването на сътрудничеството в областта на сигурността. 

Китай е стратегически партньор на Европа по редица глобални въпроси като мира, 

просперитета, търговията и устойчивото развитие. Тази година се навършват 40 години от 

установяването на дипломатически отношения между ЕС и Китай. 

 

 

След катастрофата на Germanwings: как да подобрим 

безопасността на полетите в ЕС 

 

Разбилият се през март 2015 г. самолет на 

авиокомпания Germanwings повдигна много въпроси за 

сигурността на полетите, след като се установи, че единият от 

пилотите вероятно умишлено е причинил падането, довело до 

смъртта на 150 души. Комисията по транспорт в ЕП обсъди на 

29 юни с изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност 

Патрик Ки какво трябва да се направи, за да не се допускат подобни инциденти.  

След катастрофата по искане на еврокомисаря по транспорта Виолета Булц бе 

сформирана работна група за оценка на предварителния доклад на френската агенция за 

безопасност на гражданските полети. В групата участват представители на Европейската 

агенция за авиационна безопасност , експерти от националните агенции, представители 

на авиокомпании, асоциации на пилотите, доктори и други. Те ще трябва да изложат 

своите препоръки до края на юли, след което Европейската комисия ще реши дали да 

предложи изменения на правилата за безопасност. 

Патрик Ки представи свършеното до момента от работната група: „След 11 

септември  бяха въведени укрепени врати на пилотската кабина. Сега ние правим пълен 

анализ на медицинските прегледи, на първоначалното и редовното оценяване на 

пилотите, на психологическите тестове, на тестовете за наркотици и алкохол и на система 

за по-добро споделяне на медицинските данни. Ние също така искаме да погледнем 

работната среда на пилотите“. Той добави, че още на 27 март 2015 г., когато е станало 

ясно, че инцидентът вероятно е умишлен, агенцията е публикувала препоръка в 

пилотската кабина винаги да има поне двама души – т.нар. принцип на четирите очи. 

Реакции на депутати 

Депутатите Мариан-Жан Маринеску (ЕНП, Румъния) и Исмаил Ертуг (С&Д, 

Германия) повдигнаха въпроса дали тези препоръки не трябва да имат задължителен 

характер. Робертс Зиле (ЕКР, Латвия), от друга страна, попита „как можем да 

гарантираме, че тези препоръки няма да предизвикат други потенциално опасни 

ситуации“. 

 

 

Здравна грамотност: как технологиите могат да дадат повече 

свобода на пациентите 

 

Технологиите предоставят нови възможности за грижа за 

здравето – те позволяват дистанционно следене при тежки 

заболявания като проблеми с бъбреците, но също така могат да 

насърчават хората да се откажат от пушенето, да пият повече вода 

или да правят повече физически упражнения. На 1 юли 2015 г. 

отделът за оценка на научно-технологични алтернативи в ЕП 

организира семинар с експерти, който разгледа как интернет, 

мобилните приложения и здравната грамотност променят здравните 

системи в Европа.  
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Председателят на отдела Паул Рюбих (ЕНП, Австрия) откри семинара, като заяви, 

че „е важно да се гарантира, че гражданите могат да вземат решения за своето собствено 

здраве“. Той също така добави, че „трябва да работим по законодателство за защита на 

личния живот“. 

Представителят на Световната здравна организация за ЕС Роберто Бертолини 

подчерта, че е нужно опростяване на системите на здравеопазване с цел подобряване на 

здравната грамотност: „Дори хора със значителни познания могат да срещнат трудности 

при досега си със системата за здравеопазване.“ 

Участниците в семинара разискваха използването на електронни устройства и 

комуникации за предоставяне на здравни грижи – практика, която получава подкрепата 

на ЕП. Пациентите например биха могли да имат достъп до медицинските си данни през 

интернет, което би им дало по-добра информираност и би улеснило комуникацията с 

лекари. 

Марк Ланге от Европейската асоциация за здравна телематика изтъкна, че става 

въпрос за много повече от технология: „Става въпрос за промяна на поведението на 

пациентите и на здравните системи. Целта е да се промени мястото на полагане на грижи 

от болниците в домовете и дори в джобовете на гражданите (чрез смартфоните).“ 

Мобилните приложения са част от тези нови здравни практики. Те помагат за 

самооценка и за дистанционно следене. Хора с проблеми с бъбреците например биха 

могли да се сдобият в бъдеще с преносими системи за диализа, чиято работа ще се следи 

от пациентите чрез техните телефони и от медицински лица. Мобилните приложения 

отбелязват бърз ръст, като техният брой по данни на Европейската комисия е над 100 000 

към момента. 

При закриването на семинара депутатката Карин Каденбах (С&Д, Австрия) изтъкна 

важността на подобряването на познанията на гражданите в областта на здравето. 

„Доказано е, че ниската здравна грамотност има директно отражение върху лечението на 

хронични състояния, нивата на производителност, смъртността и цялостните разходи за 

здравеопазване“, посочи тя. 

 

 

Кръгова икономика: защо многократното използване на 

продукти е важно 

 
Средностатистическият европеец използва 14 тона 

суровини и произвежда 5 тона отпадъци всяка година. Ресурсите 

на планетата са ограничени и е нужно да се отнасяме с тях 

разумно. Решението би могло да бъде многократното използване, 

поправката и рециклирането на продукти и материали. На 6 юли 

2015 г. Парламентът ще разисква доклад, призоваващ 

Европейската комисия да излезе с амбициозно предложение за 

насърчаване на прехода към кръгова икономика, в която 

продуктите имат повече от един живот.  

Концепцията за кръгова икономика се изгражда в противовес на традиционния 

цикъл, при който се използват суровини, създават се неща от тях, те се консумират и 

остатъците се изхвърлят. Целта е да бъде удължен жизненият цикъл на продуктите. Това 

може да се постигне чрез подобряване на издръжливостта, улесняване на поправката и 

повторното използване на продуктите, както и чрез по-ефективно управление на 

отпадъците. Създават се и нови бизнес модели, основани на споделянето, лизинга, 

използването на продукти втора употреба. 

В доклада, който Парламентът ще гласува в сряда, се призовава за налагане на 

обвързващи цели за повишаване на ефективността на използване на ресурсите в ЕС с 

30% към 2030 г. спрямо 2014 г. Това би повишило брутния вътрешен продукт на ЕС с 

близо 1% и би създало още 2 млн. работни места, показват разчети на Комисията. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/2278/PAUL_RUBIG_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0010+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0010+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/97014/KARIN_KADENBACH_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0215+0+DOC+XML+V0//BG
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Авторката на доклада на ЕП Сирпа Пиетикяйнен (ЕНП, Финландия) смята, че пътят 

към осъществяване на желаните промени минава през „промяна на начина на мислене и 

регулаторни, икономически, социални и образователни промени в цялото общество.“ 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

 

 
Люксембург 

1 юли—31 декември 2015 г. 
 

От 1 юли 2015 г. ротационното шестмесечно председателство на Съвета на ЕС 

преминава в ръцете на Люксембург – една от най-малките, но и най-опитни страни-

членки. Тя ще трябва да се заеме с редица сложни проблеми, някои от които са кризата с 

гръцкия дълг, миграционния натиск, подготовката за конференцията за климата в Париж 

през декември. Попитахме шестимата евродепутати от страната за техните възгледи 

относно предизвикателствата пред новото председателство.  

Жорж Бах (ЕНП) 

Като член на комисията по транспорт за мен е важно четвъртият законодателен 

пакет за железопътния транспорт да бъде финализиран с удовлетворителен резултат за 

компаниите, за клиентите, но също така и за заетите в сектора. Растежът и заетостта са 

главни приоритети в социалната сфера. Очаквам да видя конкретни мерки за младежка 

заетост, но също така предложения за борба с дългосрочната безработица и за 

повишаване на заетостта при жените. 

Франк Енгел (ЕНП) 

Предизвикателствата пред едно люксембургско председателство рядко, да не кажа 

никога, не са били така многобройни и така големи: миграционната криза; гръцката 

криза е в най-острата си фаза; Великобритания иска една Европа, която не съществува и 

заплашва да напусне онази Европа, която познаваме. Ако това не е достатъчно, на 

европейската икономика й липсват инвестиции, динамизъм и растеж. Невъзможно е да се 

оправи всичко това за шест месеца, но да се управлява по най-добрия начин е в съгласие 

с традициите на люксембургските председателства. Трябва да успеем – както често се 

случва, нямаме друг избор. 
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Вивиан Рединг (ЕНП) 

Само чрез прилагане на последователни политики от всички страни-членки можем 

да преодолеем предизвикателствата пред нас. Люксембург трябва да даде нов тласък за 

това. В икономически план, растежът и стабилността могат да дойдат от създаването на 

истински общ цифров пазар, от задълбочаването на икономическия, паричен и финансов 

съюз, както и от сключването на балансирани търговски споразумения. В политически 

план, Люксембург може да демонстрира лидерство в уравновесяването на отношенията 

между Европа и нейните съседи и в даването на твърд отговор на външни заплахи. 

Мади Делво (С&Д) 

Миграцията със сигурност ще бъде едно от главните предизвикателства пред 

люксембургското председателство. Ние отворихме нашите вътрешни граници, сега трябва 

да направим следваща стъпка и да си дадем единна политика спрямо бежанците и 

мигрантите. Цифровият пазар, енергетиката, насърчаването на иновациите и 

креативността в Европа са други големи предизвикателства. Не трябва да забравяме и 

трънливите въпроси за ТПТИ (споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ - 

бел.ред.) и LuxLeaks (за данъчното третиране на компании - бел.ред.). Европа се нуждае 

от нова динамика, основана на повече солидарност. Изградихме икономически съюз, 

макар и не идеален, нека започнем заедно създаването на съюз в полза на гражданите. 

Шарл Гьоренс (АЛДЕ) 

Отдавна е известно, че конференцията за климатичните промени в Париж ще бъде 

основното предизвикателство за люксембургското председателство. Бих искал да видя 

напредък също така по данъчните въпроси и реализиране на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции. Успехът на председателството ще зависи от способността му 

да направи ЕС по-единен и последователен. 

Клод Тюрм (Зелени/ЕСА) 

Призвани сме да удържим глобалното затопляне в рамките на 2°C до края на века. 

Люксембургското председателство ще трябва да обедини 28-те страни-членки 

около една амбициозна обща позиция и да поведе делегацията на ЕС на конференцията в 

Париж, за да достигнем до споразумение с нашите партньори по света. Друго 

предизвикателство ще бъде енергийният съюз. Люксембург е в добра позиция да помогне 

за изграждането на силно регионално сътрудничество, каквото имаме с нашите белгийски 

и холандски съседи в рамките на Бенелюкс. 

 

Работната програма на люксембургското председателство включва около 

7 основни теми: стимулиране на инвестициите за насърчаване на растежа и 

заетостта; задълбочаване на социалното измерение на ЕС; управление в 

областта на миграцията, в т.ч. свободата, правосъдието и сигурността; 

съживяване на единния пазар с акцент върху неговото цифрово измерение; 

поставяне на конкурентоспособността на ЕС в глобална и прозрачна рамка; 

насърчаване на устойчивото развитие и засилване на присъствието на ЕС на 

световната сцена. 

 

Работна програма на люксембургското председателство  

 

Уебсайт на люксембургското председателство 

 

 

 

http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propos-presidence/programme-et-priorites/PROGR_POLITIQUE_EN.pdf
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
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Новини от Представителството на Европейската комисия в България 

 

България участва със 100 милиона евро в 

Инвестиционния план за Европа 
 

България обяви, че ще внесе 100 милиона евро за 

проекти, финансирани по линия на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на 

Инвестиционния план за Европа в размер на 315 милиарда 

евро.  Вноската ще бъде направена чрез съфинансиране на 

проекти, одобрени от Българската банка за развитие. 

България е 8-та държава членка след Германия, Испания, Франция, Италия, 

Люксембург, Полша и Словакия, която обявява финансово участие още преди ЕФСИ да 

започне да функционира. 

Заместник–председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева, която 

отговаря за бюджета и човешките ресурси, заяви: "Това решение прави България една от 

първите страни, които ще се включат в Инвестиционния план за Европа. Очаквам 

страната ни да постигне значителен мултипликационен ефект от тези 100 милиона евро и 

чрез участието си в Инвестиционния план да увеличи значително частните инвестиции в 

нашата икономика, за да постигнем по-високи темпове на растеж, повече и по-добре 

платени работни места и по-висок стандарт на живот за българите."  

Заместник–председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен, който 

отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, каза: 

„Много се радвам, че България обяви участие със 100 милиона евро в 

Инвестиционния план. По време на посещението ми в София по-рано тази година 

проведохме ползотворен разговор с премиера Бойко Борисов, по време на който 

обсъдихме възможните ползи за България от Инвестиционния план, скоро ще станем 

свидетели и на конкретните резултати от изпълнението му.“  

Контекст  

На 28 май, само четири месеца и половина, след като на 13 януари Комисията прие 

законодателното предложение, законодателите на ЕС постигнаха политическо 

споразумение относно Регламента за Европейския фонд за стратегически инвестиции 

(ЕФСИ). Държавите членки го подкрепиха единодушно на 10 март, а на 20 април 

Европейският парламент проведе гласуване на равнище парламента комисия. 

Финансовите министри приветстваха споразумението за Регламента в рамките на 

Съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN), проведен на 19 юни 2015 г., а 

Европейският парламент го гласува по време на пленарното си заседание на 24 юни, 

благодарение на което ЕФСИ ще може да започне своята работа до септември, както беше 

планирано.   

В съответствие със Заключенията на Европейския съвет от декември 2014 г., с 

които Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) беше приканена да „започне 

дейности, като използва собствените си средства, считано от януари 2015 г.“, ЕИБ вече 

обяви няколко проекта за предварително финансиране в контекста на Инвестиционния 

план за Европа, по линия на който е стратегически партньор на Комисията. 

Националните насърчителни банки имат ключова роля за стимулирането на Европа 

да инвестира отново. Те притежават експертен опит за изпълнението на Инвестиционния 

план и често осигуряват използването на публичните ресурси по най-ефикасния начин. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3222_bg.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-237-2014-INIT/bg/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5004_en.htm
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През февруари Германия обяви, че ще внесе 8 милиарда евро за Инвестиционния 

план чрез KfW. Отново през февруари Испания обяви вноска от 1,5 милиарда евро чрез 

Instituto de Crédito Oficial (ICO). През март Франция обяви обезпечение в размер на 8 

милиарда евро чрез Caisse des Dépôts (CDC) и Bpifrance (BPI), а Италия заяви, че ще 

внесе 8 милиарда евро чрез Cassa Depositi e Prestiti (CDP). През април Люксембург обяви 

вноска в размер на 80 милиона евро чрез Société Nationale de Crédit et d’Investissement 

(SNCI), а Полша – 8 милиарда евро чрез Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). През юни 

Словакия обяви вноска от 400 милиона евро чрез нейните национални насърчителни 

банки Slovenský Investičný Holding и Slovenská Záručná a Rozvojová Banka.      

Икономическата криза доведе до рязък спад на инвестициите в цяла Европа. Ето 

защо трябва да положим съвместни и координирани усилия на европейско равнище, за да 

обърнем тази низходяща тенденция и да поведем Европа към икономическо 

възстановяване. Налични са съответните ресурси, които трябва да се мобилизират в 

целия Европейски съюз в подкрепа на инвестициите. Няма единен, прост отговор, не 

може да се натисне бутон за растеж, не съществува универсално решение. Комисията 

предприема подход, базиран на три стълба: структурни реформи, които да очертаят нов 

път за растеж на Европа; фискална отговорност, която да възвърне надеждността на 

публичните финанси и да затвърди финансовата стабилност; и инвестиции, които да 

задействат растежа и да го задържат във времето. Инвестиционният план за Европа е в 

основата на тази стратегия. 

За повече информация:  

Уебсайт за Инвестиционния план  

Българска банка за развитие  

Linkedin  

#investEU в Twitter  

Заместник-председател Юрки Катайнен в Twitter  

 

 

 

Източник: страницата на Представителството Европейската комисия в България 

 

 
 

 

 
Инициативи на ЕС  
 
 

Деца и младежи: темата на нашия фотоконкурс през 

лятото 

 

Заемете позиция и уловете мига. Каним Ви за участие в 

нашия фотоконкурс за 2015 г., вдъхновен от Европейската 

година за развитие. До септември ние обявяваме теми, свързана 

с политиката за развитие, както и нашата снимка фаворит от 

предишния период. Изпратете ни Вашата снимка по новата тема 

заедно с формуляр за участие и можете да получите покана да направите фоторепортаж 

от пленарно заседание на ЕП в Страсбург.  

Как да участвате 

Можете да изпратите снимката си и заявката за участие на имейл: webcom-

flickr@europarl.europa.eu. Темата за лятото е „Деца и младежи“, а крайният срок е 30 

август в полунощ централноевропейско време. 

https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Press-Material/Themen-kompakt/Europa/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4477_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4577_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4588_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4745_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4818_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5185_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://www.bbr.bg/bg
https://www.linkedin.com/groups/Investment-EU-supporting-jobs-growth-8206100
https://mobile.twitter.com/EU_Commission/timelines/536846193339678720
https://mobile.twitter.com/jyrkikatainen
mailto:webcom-flickr@europarl.europa.eu
mailto:webcom-flickr@europarl.europa.eu
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Редакционен комитет избира измежду подадените снимки десетте най-добри, а от 

тях определя и победител за месеца. Победителят за месеца става автоматично и 

финалист за наградата на журито. В същото време десетте най-добри снимки за всеки 

месец са обявени на нашите профили във Flickr, Facebook и Google+, където всеки един 

може да гласува за своя фаворит. Най-харесваната снимка в края на конкурса ще бъде 

обявена за победител на публиката. Авторите на двете снимки победители - на журито и 

на публиката ще бъдат поканени на пленарното заседание в Страсбург през ноември. 

Резултатите от конкурса през юни 

Журито избра снимката "Рамка" на 61-годишната Нативидад Есмел Кампос за най-

добра по шестата тема от конкурса - "Устойчиво разитие и достойна работа". Нативидад е 

родена в Каталония, но живее в Португалия. Тя е заснела работници в метро станция в 

Брюксел. 

 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода юни-юли 2015 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на предприетите действия от ФРАНЦИЯ в отговор на 
препоръката на Съвета от 10 март 2015 г. с оглед преодоляване на прекомерния дефицит - 
{SWD(2015) 130 final} 

COM(2015) 
326 

01/07/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да заеме 
Европейският съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация, по 
въпроса за присъединяването на Република Казахстан към СТО  

COM(2015) 
322 

01/07/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
130 

01/07/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно имплицитните 
задължения с потенциално въздействие върху публичните бюджети 

COM(2015) 
314 

30/06/2015 

СЪОБЩЕНИЕ C(2015) 4589 30/06/2015 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2015) 
323 

29/06/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
129 

29/06/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването от името на Европейския съюз и на 
неговите държави членки на протокол към Рамковото споразумение между Европейския съюз 
и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се 
вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз 

COM(2015) 
312 

26/06/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването от името на Европейския съюз и на 
неговите държави членки и за временното прилагане на протокол към Рамковото 
споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и 
Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Хърватия към 
Европейския съюз 

COM(2015) 
311 

26/06/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета по отношение 
на Решение № 1/2015 от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния ветеринарен 
комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската общност и 
Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, по отношение 
на изменението на допълнения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 11 към приложение 11 

COM(2015) 
217 

26/06/2015 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24538/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24538/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24538/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24539/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24539/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24539/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24541/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24511/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24511/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24540/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24503/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24506/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24498/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24498/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24498/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24498/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24499/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24499/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24499/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24499/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24499/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24500/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24500/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24500/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24500/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24500/
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ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ №° 1 КЪМ ПРОЕКТА НА ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. - 
ФИНАНСИРАНЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД ЗА ЕФСИ 

COM(2015) 
317 

26/06/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за оценка на финансите 
на Съюза въз основа на постигнатите резултати - {SWD(2015) 124 final} {SWD(2015) 125 
final} 

COM(2015) 
313 

26/06/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
125 

26/06/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
124 

26/06/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на 
Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. 

COM(2015) 
309 

24/06/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 
от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета с оглед 
приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент 
(EО) № 515/97 относно взаимопомощта между административните органи на държавите 
членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното 
прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси 

COM(2015) 
318 

24/06/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1683/1995 от 29 май 1995 година за определяне на единен формат за визи  

COM(2015) 
303 

24/06/2015 

ПРОЕКТ на общ бюджет на Европейския съюз за 2016 финансова година - Общо въведение - 
Общ разчет за приходната част на бюджета - Общ разчет за приходната и разходната част на 
бюджета по раздели 

COM(2015) 
300 

24/06/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно ратифицирането и присъединяването на 
държавите членки от името на Съюза към Протокола от 2010 г. към Международната 
конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни 
вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по 
гражданскоправни въпроси 

COM(2015) 
305 

22/06/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно ратифицирането и присъединяването на 
държавите членки от името на Съюза към Протокола от 2010 г. към Международната 
конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни 
вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по 
гражданскоправни въпроси 

COM(2015) 
304 

22/06/2015 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

3403-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови 
въпроси) - Дата: 14 юли 2015 г. Час: 11,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la 
Loi 175, 1048 BRUXELLES 

3202/15 29/06/2015 

10328/15 10328/15 29/06/2015 

3402-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (СЕЛСКО СТОПАНСТВО И 
РИБАРСТВО) - Дата: 13 юли 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue 
de la Loi 175, 1048 BRUXEL 

3071/15 26/06/2015 

Изпращане на националните парламенти на протоколи от заседания на Съвета на 
Европейския съюз („Обсъждания на законодателни актове“/„Открити обсъждания“)  

3165/15 25/06/2015 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на 
Европейския съюз — Изложение на мотивите на Съвета — Приета от Съвета на 23 юни 2015 г. 

9375/15 24/06/2015 

10289/15 10289/15 24/06/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ 10279/15 24/06/2015 

Проект за коригиращ бюджет № 5/2015 към общия бюджет за 2015 г. — предаване на 
парламентите на държавите членки 

3130/15 23/06/2015 

10220/15 10220/15 23/06/2015 

10221/15 10221/15 23/06/2015 

9930/15 9930/15 22/06/2015 

10189/15 10189/15 22/06/2015 

10178/15 10178/15 22/06/2015 

10188/15 10188/15 22/06/2015 

Предложение за регламент на Съвета за установяване на подробни правила за прилагането 
на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

10203/15 22/06/2015 

Предложение за регламент на Съвета относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора 10200/15 22/06/2015 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24501/
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за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна 
помощ 

3400-тно заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 22 юни 
2015 г. Час: 9,00 ч. Място: Люксембург 

10038/15 19/06/2015 

3401-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 23 юни 2015 
г. Час: 10,30 ч. Място: Люксембург 

10039/15 19/06/2015 

3399-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 19 юни 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Люксембург 

9980/15 18/06/2015 

3399-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 19 юни 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, 
Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG 

2904/15 18/06/2015 

 

 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

04/07/2015 L175 C220 

03/07/2015 L172 L173 L174 C218 C218A C219 

02/07/2015 L171 C217 

01/07/2015 L167 L168 L169 L170 C215 C216 

30/06/2015 L163 L164 L165 L166 C214 

29/06/2015   C213 

 

 

 
 
Бюлетин на Българска стопанска камара с новини от Европейските институции 

 
 

 
 
 

           Народно събрание 
  Дирекция „Законодателна 

дейност” 
      eubulletin@parliament.bg 

vesna@parliament.bg 
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