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Тема на седмицата 
 

 

Краят на роуминга в ЕС 
 

На 15 юли 2015 Г. парламентарната комисия по 

промишленост даде своето одобрение за постигнатото 

предварително споразумение между ЕП, Съвета и 

Комисията, което предвижда край на роуминга в ЕС от 15 

юни 2017 г. Междувременно цените на обажданията или 

на преноса на данни през мобилни телефони в чужбина 

ще продължат да падат. Научете какво означава всичко 

това на практика.  

Европейският съюз намалява постепенно таксите 

за роуминг от 2007 г. Парламентът нееднократно се е 

обявявал за цялостното им премахване – например, 

през септември 2013 г. и през март 2014 г. 

На 30 юни 2015 г. преговарящите от Парламента, 

Съвета и Комисията постигнаха съгласие по регламента относно пазара на електронни 

съобщителни услуги. Съгласно договореностите таксите за роуминг ще бъдат премахнати 

от 15 юни 2017 г. 

От 30 април 2016 г. до 14 юни 2017 г. ще има преходен период, в който 

операторите ще могат да налагат допълнителна такса над цената за местни услуги. 

Например, ако плащате 8 евроцента на минута за изходящо обаждане във Вашата 

страна, обаждане в друга страна от ЕС няма да Ви струва повече от 13 евроцента на 

минута (вижте таблицата по-долу). 

Споразумението за регламента предвижда установяването за пръв път на правила 

за мрежова неутралност в целия ЕС, които защитават отворения достъп до онлайн 

съдържание без дискриминация. 

„Споразумението е голямо постижение за Европейския парламент. Успяхме да 

гарантираме край на роуминга и отворен Интернет“, заяви авторката на доклада на ЕП по 

темата Пилар дел Кастильо Вера (ЕНП, Испания) след гласуването в парламентарната 

комисия. 

Какво следва? 

Окончателното гласуване на законодателството в пленарна зала ще се проведе 

през есента (вероятно през октомври). Предвижда се регламентът да влезе в сила от 30 

април 2016 г. 

Максимални регламентирани цени за крайни потребители (в евро, без ДДС)  

 

 

Максимални регламентирани цени за крайни потребители (в евро, без ДДС) 

 

В 

сила 

От 30 април 2016 г. до 

14 юни 2017 г. 
От 15 юни 2017 г. 

Минута изходящо 

обаждане 
0,19 

Вътрешна цена + 

добавка от най-много 

0,05 Използване на мобилно устройство в 

чужбина = същата цена като у дома 

Изпратен SMS 0,06 

Вътрешна цена + 

добавка от най-много 

0,02 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140318STO39202/html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20130910IPR19552/html/MEPs-call-for-end-to-roaming-fees-by-2015
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140331IPR41232/html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150505STO50327/html/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%9F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
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Използван 

мегабайт данни 
0,20 

Вътрешна цена + 

добавка от най-много 

0,05 

Получен SMS Безплатно 

Минута получено 

обаждане 
0,05 

Не трябва да надвишава средната цена, плащана от един 

оператор в ЕС на друг за обаждания между техните мрежи 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Парламентът избра Димитър Радев за управител на Българската народна банка 

 

Парламентът избра Димитър Радев за управител на Българската народна банка. 

Той беше предложен от ПГ на ПП ГЕРБ, както и от ПГ на Реформаторския блок. 

В гласуването в пленарна зала участваха 180 народни представители, от които 130 

бяха "за", 16 - "против", а 34 се въздържаха. Димитър Радев положи клетва в пленарната 

зала. Мандатът на новия управител е шест години. 

Димитър Радев е магистър по икономика, финанси и кредит. През 1994 г. 

специализира в Института по външни отношения на Университета Джорджтаун. Радев е 

бил заместник-министър на финансите в шест правителства след 1991 година. Има опит в 

управлението на банки - три години участва в Надзорния съвет на Търговска банка 

"Експресбанк" и седем години като член на Административния съвет на Банката за 

развитие на Съвета на Европа. През последните 14 години Радев работи в 

Международния валутен фонд. Парламентът прие решение за освобождаване на 

досегашния управител на БНБ Иван Искров. 
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Предстоящи събития  
 

20/07/2015 

16:00 Заседание на Комисия по енергетика  

 

Годишна работна програма   

 

 

 

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

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

България все пак ще участва в спасяването на 

Гърция 

 

България ще участва в спасителния пакет за Гърция, като 

е получила пълни гаранции от страна на Европейската комисия, 

че няма да бъдем засегнати пряко. Това заяви министър-

председателят Бойко Борисов пред народните представители, 

като заедно с финансовия министър Владислав Горанов обясниха 

на депутатите резултатите от заседанието на ЕКОФИН, предаде 

БНР. 

Страхът на всички е, че дори давайки тези 7 млрд. евро, независимо че гръцкият 

парламент прие всички условия, вече не са така възторжени от победата си, надявам се и 

тези, които им ръкопляскаха, да са разбрали какво си причиниха, дали изобщо ще могат 

да ги изпълнят. Страхът е голям, добави той, а още по-голям е страхът, че ако анархията 

и влошаването на ситуацията и кризата там не се овладеят, това е пряка заплаха за 

България - за бизнеса, границите, миграционния натиск, финансите, контрабандата, каза 

Борисов. 

Според Владислав Горанов, каквито и мерки да се предприемат, мостовото 

финансиране към Гърция не трябва да води към бъдещи финансови ангажименти от 

страна на България, като дори и да има процедура към неизпълнение от страна на 

Гърция, държавите-членки на еврозоната ще компенсират напълно. По думите му, 

България няма да бъде пречка да се отпусне този "мостов заем", но при разписани 

гаранции, че няма да сме пряко финансово засегнати.  

 

 

Източник: Europe.bg 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2329/sittings/ID/7676
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/Dokladi2009.pdf
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Комисия на ЕП се обявява за по-голямо присъствие 

на жените в научните среди 

 
Важно е да се преодолеят невидимите бариери, 

които пречат на жените в ЕС да осъществяват кариера в 

областта на науката и технологиите, заявяват депутатите 

от комисията по права на жените в ЕП в доклад, гласуван 

на 14 юли 2015 г. Делът на жените изследователи и 

студенти расте, но проблемът с относително слабото им 

присъствие в научните дисциплини продължава да 

съществува. Докладът на Елисавет Воземберг (ЕНП, 

Гърция) предлага мерки, които целят да променят 

нещата.  

Жените представляват едва 33% от изследователите в Европа, 20% от 

университетските преподаватели и 15,5% от ръководителите на институции във висшето 

образование, показват данни от проучване на равенството на половете в научната 

област. 

Г-жа Воземберг посочва, че докладът е насочен срещу стереотипите и 

предразсъдъците по отношение на жените и предлага допълнителни стъпки за 

преодоляване на „стъкления таван“, който ограничава тяхната кариера в сферата на 

науката, технологиите, инженерните дисциплини и математиката. 

Текстът се обявява за кампании сред момичетата и жените за насърчаване на 

интереса им към академична и изследователска кариера във всички научни области 

(особено в инженерните и технологичните дисциплини). 

Депутатите призовават за изграждане на програми за облекчаване на кариерното 

развитие на жените след майчинство, както и за засилване на връзките между жените 

учени на национално, регионално и европейско ниво. 

Те предлагат също така в националните стратегии за научни изследвания да 

залегнат планове за равенство на половете и държавите-членки да стимулират 

научноизследователските институти и университетите да разработят и прилагат подобни 

планове. 

 

 

Хронологията на кризата в Украйна 

 

Украйна преминава през тежки времена. Отлагането на сключването на 

споразумение за асоцииране с ЕС стана повод за избухването на протестите в Киев в края 

на 2013 г., довели до политически промени и до конфликт в източната част на страната. 

Проследете хронологията на събитията – от появата на движението "Евромайдан" през 

събитията в Крим до ратификацията на споразумението за асоцииране и опитите за 

постигане на мир в Източна Украйна. За повече информация ТУК 

   

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140203STO34645/html/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

Иран: Суспендирането на санкциите на ЕС продължено с шест месеца 

 

След споразумението, постигнато на 14 юли 2015 г. във Виена по иранския ядрен 

въпрос, Съветът удължи до 14 януари 2016 г. суспендирането на ограничителните мерки 

на ЕС, договорено в рамките на Съвместния план за действие от 24 ноември 2013 г. Това 

ще позволи на ЕС да вземе необходимите мерки и подготовка за прилагането на новия 

съвместен всеобхватен план за действие. 

 

Икономически и фискални политики: Съветът представя препоръки към 

държавите членки 

 
На 14 юли 2015 г. Съветът представи препоръки и становища по отношение на 

планираните от държавите членки икономически и фискални политики и политики по 

заетостта.  

Освен това Съветът представи препоръка за икономическите политики на 

еврозоната, както и разяснения в случаите, в които текстовете не съответстват на 

предложеното от Комисията.  

Така Съветът официално приключи европейския семестър за 2015 г. — ежегоден 

процес на наблюдение на политиките, след като Европейският съвет одобри препоръките 

на заседанието си през юни 2015 г.  

Приоритетите за европейския семестър бяха установени през март 2015 г., когато 

Европейският съвет одобри следните приоритети:  

съгласуван стимул за инвестиции в контекста на Плана на Комисията за 

инвестиции за Европа за периода 2015—2017 г. 

подновен ангажимент за структурни реформи, за да могат държавите да намалят 

дълга си и да се стимулира създаването на повече и по-добри работни места 

прилагане на фискална отговорност с цел осигуряване на дългосрочен контрол на 

размера на дефицита и на дълга 

Наблюдение на политиките на държавите членки  

Европейският семестър представлява едновременно наблюдение на 

икономическите и фискалните политики на държавите членки в продължение на период 

от шест месеца всяка година.  

Предвид задаваните през март от Европейския съвет насоки за политиката, през 

април всяка година държавите членки представят:  

Национални програми за реформи в икономическите политики и политиките по 

заетостта. В програмите се излагат макроикономическият сценарий в средносрочен план, 
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националните цели по отношение на прилагането на стратегията „Европа 2020“ за растеж 

и създаване на работни места, основните пречки пред растежа, както и мерки за 

инициативи за увеличаване на растежа в краткосрочен план.  

Програми за стабилност или конвергенция по отношение на фискалните политики. 

Държавите от еврозоната представят програми за стабилност, а тези, които не са членки 

на еврозоната — програми за конвергенция. В програмите се набелязват средносрочните 

бюджетни цели, основните допускания относно очакваното икономическо развитие, мерки 

на фискалната и икономическата политика, както и анализ на начина, по който 

промените в допусканията могат да засегнат фискалните и дълговите позиции.  

Съветът одобрява препоръките и становищата по държави, които след това трябва 

да получат одобрение от Европейския съвет. Съветът дава разяснения в случаите, в които 

препоръките не съответстват на предложеното от Комисията. 

Адресати на препоръките по държави за 2015 г. са 26 от 28-те държави — членки 

на ЕС, и еврозоната като цяло. За да се избегне припокриване, препоръки не са 

отправени към Кипър и Гърция, тъй като към момента на изготвяне на текстовете и в 

двете страни действаха програми за макроикономически корекции. 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

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 
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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. 

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; 
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насърчаване на устойчивото развитие и засилване на присъствието на ЕС на 

световната сцена. 

 

 

 

Работна програма на люксембургското председателство  

 

Уебсайт на люксембургското председателство 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 

Държавите членки на ЕС одобриха инвестиции от над 13 млрд. евро в 

транспортния сектор 
 

Планът на Комисията за рекордни инвестиции от 13,1 млрд. евро в транспортния 

сектор вече е по-близо до своето осъществяване, след като днес държавите от ЕС 

одобриха списъка с проектите, които ще получат финансиране по Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ). 
На днешното си заседание Координационният комитет за МСЕ, съставен от 

представители на 28-те страни от ЕС, изказа положително становище за предложението 

на Комисията от 29 юни. Заедно с плана за инвестиции в размер на 315 млрд. евро , 

представен от Комисията през ноември 2014 г., МСЕ ще допринесе за постигане на един 

от нейните основни приоритети — преодоляване на недостига на инвестиции в Европа с 

цел създаване на благоприятни условия за заетост и растеж. 

Европейският комисар по въпросите на транспорта Виолета Булц заяви: „Много се 

радвам, че след конструктивни дискусии в Координационния комитет за МСЕ държавите 

членки одобриха нашето предложение за най-големия план за инвестиции в областта на 

транспорта, изготвян някога от ЕС.Избраните от нас 276 проекта ще допринесат за 

създаването на работни места и ще стимулират растежа и конкурентоспособността в 

Европа.Също така се радвам, че много проекти са за изпълнение на хоризонтални 

приоритети, например за цифровизация на транспорта или за навлизане на алтернативни 

горива на пазара“.  

По поканите за представяне на предложения в рамките на МСЕ през 2014 г. бяха 

получени над 700 предложения за проекти, като общата стойност на исканото 

финансиране надхвърли 36 млрд. евро. Тъй като наличните средства са само 13,1 млрд. 

евро, Комисията избра проектите с най-голяма европейска добавена стойност. 

Предложенията бяха оценени въз основа на редица предварително определени критерии 

— значимост, зрялост, въздействие и качество. 

В съответствие със своя ангажимент за прозрачност Комисията и Изпълнителната 

агенция за иновации и мрежи (INEA) днес публикуваха брошура с обща информация за 

МСЕ и за оценяваните проекти. 

Следващи стъпки: до края на юли 2015 г. Комисията ще приеме официалното 

решение за финансиране. След това споразуменията за отпускане на безвъзмездни 

средства за отделните проекти ще бъдат подготвени от INEA и ще бъдат сключени с 

http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propos-presidence/programme-et-priorites/PROGR_POLITIQUE_EN.pdf
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5269_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/an-investment-plan-for-europe_com_2014_903_en.pdf
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получателите на средствата. Отпускането на средствата ще започне през последното 

тримесечие на 2015 г. 

INEA и Комисията ще следят за правилното изпълнение на проектите. 

Контекст  

В рамките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) от бюджета на ЕС за 2014 

— 2020 г. ще бъдат предоставени на разположение 24,05 млрд. евро за съфинансиране 

на проекти за обекти от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) в страните от ЕС. 

От тази сума 11,305 млрд. евро ще са само за проекти в държави членки, които 

отговарят на условията за финансиране от Кохезионния фонд. В годишни и многогодишни 

работни програми се посочват приоритетите и общият размер на финансовата подкрепа 

по всеки от тези приоритети през дадена година. 2014 г. е първата програмна година за 

МСЕ. 

Освен за транспорта МСЕ ще е от полза и за европейската икономика като цяло — 

изграждането на трансевропейската транспортна мрежа може да доведе до създаване на 

до 10 млн. работни места и до увеличаване на европейския БВП с 1,8% до 2030 г.  

 
 
 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

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

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА КОМИСИЯТА 

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 COM(2015) 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/
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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 

217 

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 

 

 
ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

3404-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 20 юли 
2015 г. Час: 9,30 ч. Място: Брюксел 

10909/15 17/07/2015 

3405-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 20 юли 2015 г. Час: 15,00 ч. Място: Брюксел 

10914/15 17/07/2015 

10624/15 10624/15 16/07/2015 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени 
разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по 
рибарство в Средиземно море) 

8806/15 14/07/2015 

10893/15 10893/15 14/07/2015 

3405-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 20 юли 2015 г. Час: 15,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 
1048 BRUXELLES 

3393/15 13/07/2015 

9855/15 9855/15 11/07/2015 

3403-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови 
въпроси) - Дата: 14 юли 2015 г. Час: 11,00 ч. Място: Брюксел 

10592/15 10/07/2015 

10754/15 10754/15 10/07/2015 

10740/15 10740/15 10/07/2015 

3402-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Селско стопанство и рибарство) - 
Дата: 13 юли 2015 г. Час: 10,30 ч. Място: Брюксел 

10477/15 09/07/2015 

3404-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 20 юли 3252/15 03/07/2015 
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2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES 

10475/15 10475/15 03/07/2015 

10523/15 10523/15 02/07/2015 

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 

 

 

 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

18/07/2015 L192 C235 

17/07/2015 L189 L190 L191 C233 C234 

16/07/2015 L188 C232 

15/07/2015 L187 C231 C231A 

14/07/2015 L185 L186 C229 C230 

13/07/2015   C228 

 

 
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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