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Тема на седмицата 
 

 

 

 

Кризата с бежанците: депутати 

критикуват страните-членки за 

липсата на действия 
 

 

Липсата на споразумение между страните-членки за 

начина на преразпределяне на още 120 000 търсещи убежище стана обект на сериозни 

критики в Европейския парламент по време на пленарен дебат на 16 септември. 

Депутатите призоваха страните-членки да предприемат заедно спешни мерки за 

разрешаването на настоящата криза и да изградят европейска система за предоставяне 

на убежище и миграция, която следва да донесе резултати в дългосрочен план.  

В дебата участваха министърът на Люксембург за имиграцията и предоставянето 

на убежище Жан Аселборн, първият заместник-председател на Комисията Франс 

Тимерманс и комисарят за миграционната политика Димитрис Аврамопулос. 

На 14 септември 2015 г. министрите на правосъдието и вътрешните работи приеха 

решение за преместване на 40 000 бежанци от Италия и Гърция в рамките на две години. 

Министрите постигнаха съгласие, но само „по принцип“, за преместването на още 

120 000 души, нуждаещи се от международна закрила. Въпросът бъде разгледан отново и 

на извънредна среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи на 22 

септември 2015 г. 

 

 

 

Меркел поиска трайно решение за разпределянето на бежанци 

 

ЕК удвои средствата от бюджета на ЕС за справяне с бежанската криза в Европа 

 

Позиция на EK след гласуването на Европейския парламент в подкрепа на 

спешното преразпределение на 120 000 бежанци 

 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europe.bg/bg/articles/news/2015/09/24/merkel-poiska-trayno-reshenie-za-razpredelyaneto-na-bezhanci
http://europe.bg/bg/articles/news/2015/09/23/ek-udvoi-sredstvata-ot-byudzheta-na-es-za-spravyane-s-bezhanskata-kriza-v
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/170915_ec-statement_ep_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/170915_ec-statement_ep_bg.htm
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

Промяната на Конституцията е първата крачка за извършване на реформа в 

съдебната система, посочи председателят на парламента Цецка Цачева на среща 

със съдията в Европейския съд Антъни Колинс 

 

Промяната на Конституцията е първата крачка за извършване на реформа в 

съдебната система, тя ще бъде последвана от ревизия на различни закони, 

регламентиращи работата на съдебната власт, посочи председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева на срещата си със съдията в Европейския съд по правата на 

човека Антъни Колинс. 

Председателят на парламента подчерта, че Народното събрание поддържа активен 

диалог с Европейския съд по правата на човека и изрази надежда, че това ползотворно 

партньорство ще продължи и занапред. 

Цецка Цачева информира госта, че преди два дни Народното събрание прие на 

първо четене промени в Конституцията, които са важна стъпка за осъществяване на 

реформата в съдебната система. Нашите европейски партньори, както и българските 

граждани, искат да видят една променена съдебна система с по-бързо и по-справедливо 

правораздаване, подчерта тя. Председателят на парламента добави, че в началото на 

годината Народното събрание с голямо мнозинство одобри актуализираната стратегия за 

продължаване на реформата в съдебната система. 

Промяната в Конституцията е само част от общия пакет законодателни изменения, 

които трябва да бъдат извършени, отбеляза Цецка Цачева. Тя уточни, че измененията в 

основния закон в частта за съдебната власт са възможните, които могат да бъдат 

извършени от Обикновено народно събрание. 

Антъни Колинс отбеляза, че промените в съдебната система са продължителен 

процес във всяка държава. Той посочи, че в Ирландия е имало проект за реформа в 

съдебната система, но той не е бил осъществен, защото предложението е било 

отхвърлено с референдум. 

 



Седмичен бюлетин Брой 29 
28 септември 2015 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз” 
4 

 

 

 
 
 

 

Предстоящи събития  
 

29/09/2015 

11:00 Пленарно заседание (извънредно заседание) 

30/09/2015 

09:00 Пленарно заседание  

30/09/2015 

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

енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г.  

30/09/2015 

16:15 Заседание на Комисия по политиките за българите в чужбина  

30/09/2015 

17:00 Заседание на Комисия по земеделието и храните  

01/10/2015 

09:00 Пленарно заседание  

01/10/2015 

16:15 Заседание на Комисия по вероизповеданията и правата на човека  

01/10/2015 

16:15 Заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно 

самоуправление  

02/10/2015 

09:00 Пленарно заседание  

02/10/2015 

10:30 Заседание на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения  

02/10/2015 

11:00 Парламентарен контрол 

 

02/10/2015 

Комисията по правни въпроси ще изслуша на 2 октомври 2015 г. кандидатите за съдия в 

Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание  

 

Годишна работна програма   

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/870
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/871
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2396/sittings/ID/7772
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2396/sittings/ID/7772
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2400/sittings/ID/7773
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2336/sittings/ID/7775
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/871
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2345/sittings/ID/7776
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2332/sittings/ID/7774
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2332/sittings/ID/7774
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/871
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2342/sittings/ID/7777
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/594
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/924
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/924
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/924
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/Dokladi2009.pdf
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 

ЕК открива три наказателни процедури срещу България заради мигранти 

 

 

Европейската комисия  открива 40 наказателни процедури срещу държави от ЕС 

заради това, че не са приложили съответното общностно законодателство, свързано с 

мигрантите, предаде БНТ. 

Срещу България са открити три процедури – две “официални уведомителни писма” 

и едно “мотивирано становище”. Трите процедури са свързани с липса на данни, дали 

нашата страна прилага съответно законодателство на ЕС. 

В поясненията се посочва, че България не е съобщила какви национални мерки е 

предприела, за да приложи директива от 2011 г., определяща минималните стандарти за 

предоставянето на закрила на граждани на държави извън ЕС или на хора без 

гражданство. 

Директивата забранява отблъскването на такива хора от границите, правилата за 

получаването от тях на документи за престой и пътуване, достъп до трудовия пазар, 

образование, социални помощи, здравеопазване, подслон. 

Крайният срок за прилагането на директивата е бил декември 2013 година. По-

рано ЕК е изпратила предупредително писмо до България, но досега не знае дали нашата 

страна е въвела в сила посоченото общностно законодателство. 

България не е приложила досега и директивата по процедурите за предоставянето 

на убежище. Въпросната директива очертава правилата за предоставяне и отнемане на 

убежище (международна закрила). 

Директивата е одобрена през 2005 г. и е следвало да бъде въведена в 

националното законодателство до 20 юли тази година. Нашата страна не е оповестила и 

мерките, предприети по директивата от 2013 г. за условията за прием на кандидати за 

статут. 

Този документ посочва минималните стандарти на условията за прием на 

подателите на молби за закрила. Директивата разглежда достъпа до подслон, храна, 

здравни грижи и работа. Директивата забранява задържането на уязвими хора, особено 

на малолетни. Тази директива от 2003 г. е трябвало да бъде приложена до юли тази 

година. 

ЕК уточнява, че по процедурата на официалните уведомителни писма държавите 

разполагат с два месеца за отговор. Това е първа стъпка от предприемането на 

наказателните процедури. Ако не направят това, или ако не дадат задоволителен 

отговор, ЕК може да продължи процедурата с изпращането на мотивирано становище. 

Когато получат мотивирано становище, държавите от ЕС разполагат с още два 

месеца за отговор. Ако не бъде постигнат напредък, ЕК може да препрати случая към 

съда на ЕС, като поиска налагането на финансови наказания. 

 

 

 

Източник: Europe.bg 
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Географските указания: „Ефективни правила на ЕС могат да защитят работни 

места“ 

 
Традиционни продукти като бохемски кристал, майсенски порцелан и троянска 

керамика могат да получат скоро по-добра защита срещу злоупотреби благодарение на 

законодателни промени, които биха разширили европейската защита на географски 

указания. Комисията по правни въпроси гласува на 15 септември 2015 г. 

За повече информация ТУК 

 
 

 
Подкрепата за развиващите се страни: „Целите 

фокусират мисленето“ 

 
Тази година изтича срокът за реализиране на Целите 

на хилядолетието за развитие от 2000 г. и страните по 

света работят за формулиране на нова програма. От 25 до 

27 септември 2015 г. делегация на Европейския парламент 

ще вземе участие в срещата на високо равнище на ООН в 

Ню Йорк за устойчивото развитие, на която ще бъдат одобрени новите цели. 

Разговаряхме с председателката на комисията по развитие в ЕП Линда Макаван (С&Д, 

Великобритания) за постигнатото до момента и очакванията за бъдещето.  

Парламентът ще бъде представен на срещата за устойчивото развитие в Ню Йорк. 

До каква степен сме включили целите за развитие в политиките на ЕС? 

Именно това трябва да започнем да правим сега. Имаме споразумение между 

световните лидери за целите за устойчиво развитие и следващата голяма задача е да 

направим така, че вътре в ЕС да прилагаме мерките. 

На конференцията в Париж през декември ще се търси ново световно 

споразумение за климата. Възможно ли е да ограничим емисиите, без да застрашаваме 

перспективите за развитие на най-бедните страни? 

Най-бедните страни по света допринасят най-малко за климатичните изменения; 

именно за това за споразумението в Париж е нужно да привлечем най-големите 

замърсители – това сме ние и страните от БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай и ЮАР). 

Ние можем да изчистим енергетиката, не е нужно това да нанася щети на 

икономическия растеж. 

Срокът, формулиран за Целите на хилядолетието, изтича тази година. Какво бе 

постигнато? 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150914STO93047/html/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%E2%80%9E%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A1-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%E2%80%9C
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Много от целите бяха постигнати, ако се замислим. Сега всяка година 

здравеопазването спасява живота на 6 милиона деца, броят на смъртните случаи от 

малария е намалял с 58%, смъртните случаи от СПИН – с 50%. Все повече деца 

посещават училище – в Африка на юг от Сахара делът им е 80%. Виждаме големи 

промени. Знаем, че тези цели работят, те фокусират мисленето. 

 

 

Нови правила за дроновете: „Ключът е да гарантираме безопасното им 

използване“ 

 

 

Безпилотните летателни апарати, известни като дронове, са обещаваща 

технология с разрастващо се приложение и тяхното регламентиране трябва да бъде 

разумно, за да не отблъсква инвестициите, смятат депутатите от комисията по транспорт, 

които гласуваха доклад по темата на 15 септември 2015 г. За повече информация ТУК. 

 

 

Бюджетната комисия на ЕП одобрява 6,4 млн. евро помощ за бедствия в 

България 

 

 

България трябва да получи близо 6,4 млн. евро помощ от европейския бюджет за 

преодоляване на щетите от тежките наводнения през януари-февруари 2015 г., реши 

бюджетната комисия на Европейския парламент на 14 септември. Парите са част от пакет 

от 16,3 млн. евро за възстановяване на инфраструктурата в България и Гърция 

вследствие на природни бедствия в началото на годината и ще дойдат от Фонд 

„Солидарност“ на ЕС. Парламентът ще се произнесе окончателно на пленарно заседание 

през октомври.  

Фонд „Солидарност“ ще покрие част от разходите, които България е направила, 

след като силен дъжд и предизвикани от него наводнения и свлачища причиниха 

сериозни щети на диги, комуникационни мрежи и пътища, както и на частни домове и 

обществени сгради. Особено засегнат бе югоизточният регион на страната. 

Помощта за Гърция в размер на 9,9 млн. евро е за щети, причинени от наводнения 

през февруари 2015 г. в два региона: Еврос (Източна Македония и Тракия) и Централна и 

Западна Гърция. 

По искане на двете страни Европейската комисия вече е отпуснала 10% от 

предвидените средства за спешни възстановителни работи. 

Следващи стъпки  

Парламентът ще гласува окончателно предложението на Комисията за отпускането 

на помота на първата си сесия през октомври (от 5 до 8 октомври 2015 г.). Съветът на ЕС 

одобри помощта по-рано на 14 септември 2015 г. 
 

Страна Природно бедствие Дата 
Размер на помощта (в 

евро) 
Докладчик 

България 
Тежки дъждове, снеговалеж, наводнения, 

свлачища 

Януари-февруари 2015 

г. 
6 377 815 

Андрей Новаков (ЕНП, 

България) 

Гърция Наводнения в два региона февруари 2015 г. 9 896 950 
Андрей Новаков (ЕНП, 

България) 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150916STO93307/html/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%E2%80%9E%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%8A%D1%82-%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%E2%80%9C
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/107212/ANDREY_NOVAKOV_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/107212/ANDREY_NOVAKOV_home.html
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Селскостопанската криза: 500 млн. евро помощ не е достатъчно, заявяват 

депутати 

 

Обявеният от Комисията пакет от 500 млн. евро в подкрепа на селскостопанските 

производители е стъпка в правилната посока, но може да не бъде достатъчен за 

преодоляване на кризата с падащите цени на продукцията, заявиха много депутати в 

пленарен дебат с комисаря по земеделието Фил Хоугън на 16 септември 2015 г. Много 

депутати призоваха за пазарни мерки срещу нестабилността на цените и за подобряване 

на позицията на производителите във веригата на доставки.  

Някои от изказалите се в дебата поискаха Комисията незабавно да повиши 

интервенционните цени (на изкупуване на продукцията) и да окаже повече подкрепа за 

намирането на нови външни пазари. 

Няколко депутати обвиниха пазарно-ориентираните политики за настоящата криза 

и приканиха за управление на предлагането, особено в млекопроизводството. Други 

настояха за опростяване на общата селскостопанска политика и засилване на 

конкурентоспособността на европейските производители на световния пазар. 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

Седмицата в Съвета  

Председателят Туск на 70-ата сесия на Общото 

събрание на ООН 

 

Във вторник, 29 септември 2015 г., председателят на 

Европейския съвет Доналд Туск ще говори от името на ЕС 

пред 70-ата сесия на Общото събрание на ООН. През юни 

2015 г. Съветът прие приоритетите на ЕС за работата на ООН 

и 70-ата сесия на Общото събрание на организацията, които 

поставят акцент върху: 

международния мир и сигурност 

въпросите от глобален характер, като например изменението на климата, 

програмата за развитие за периода след 2015 г. и правата на човека 

ефективното многостранно сътрудничество  

Председателят Туск ще присъства и на работен обяд, посветен на изменението на 

климата, както и на срещата на върха по опазването на мира, чийто домакин ще бъде 

президентът Обама 

 

 

Източник: страницата на Съвета 
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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. 

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 



Седмичен бюлетин Брой 29 
28 септември 2015 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз” 
10 

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 Европейската комисия 

 

Комисията предлага индивидуални споразумения за 

връщане на работа на дългосрочно безработните 
 
 

Европейската комисия предложи на държавите от ЕС 

насоки за по-ефективно подпомагане на дългосрочно 

безработните да се върнат на работа. След подновяването на 

инициативата за младежка заетост през май, това е нова конкретна инициатива в 

контекста на по-широката икономическа и социална програма на Комисията на Юнкер, 

чиято цел е да засили създаването на работни места, икономическото възстановяване и 

социалната справедливост в Европа. В Европа има над 12 милиона души, които са 

безработни от повече от година. Въпреки икономическото възстановяване и признаците 

за подобряване на пазара на труда в ЕС техният брой се е удвоил между 2007 г. и 2014 г. 

и е достигнал половината от общия брой на безработните. Планът за инвестиции за 

Европа има потенциал да създаде милиони нови работни места. Но дори когато се 

създават такива, за трайно безработните често е много трудно успешно да се върнат на 

пазара на труда. Ето защо в предложението за препоръка на Съвета, представено днес, 

се предвижда всички търсещи работа лица, които са били безработни в продължение на 

повече от 12 месеца, да получат индивидуална оценка и писмено споразумение, в което 

им се предлага конкретен и персонализиран план за връщане на работа преди достигане 

на 18 месеца безработица. 

Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата 

мобилност, заяви: „Дългосрочната безработица е един от най-сериозните проблеми, 

породени от икономическата криза, засягащ над 12 милиона души в Европа. Все по-

голяма част от населението е изложено на риск от бедност и социално изключване. 

Трябва да действаме, за да върнем тези хора на работа. Не можем да приемем 

икономическо възстановяване, от което толкова голям брой европейци остават встрани. 

Убедена съм, че днешното предложение ще промени участта им с пълната 

подкрепа на държавите членки, социалните партньори и работодателите.“  

В предложението се разглеждат услугите, които се предлагат на дългосрочно 

безработните, за да им се помогне да се върнат на пазара на труда, и се предлагат 

конкретни действия за подобряване на тези услуги. Предложението се основава на 

добрите практики в държавите от ЕС. Изтъкват се три основни стъпки: 

• Насърчаване на регистрацията на дългосрочно безработните в служба по 

заетостта; 

• Осигуряване на задълбочена индивидуална оценка на всеки регистриран 

безработен за установяване на неговите нужди и потенциал след не повече от 18 месеца 

безработица; 

• Предлагане на споразумение за връщане на работа на всички регистрирани 

трайно безработни след не повече от 18 месеца безработица.  

Споразумението за връщане на работа трябва да съдържа персонализиран план за 

действие за постигане на целта. В зависимост от съществуващите услуги в съответната 

държава, то може да включва: наставничество, помощ при търсенето на работа, 

допълнително образование и обучение, както и подкрепа за жилищно настаняване, 

транспорт, грижи за деца, здравни грижи или рехабилитация. За да се гарантира 

последователност и непрекъснатост на подкрепата, тя трябва да се осигурява от един и 

същ орган. В споразумението трябва също ясно да са очертани правата и отговорностите 

както на безработните, така и на организациите, предоставящи подкрепа. В 
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предложението се призовава за активно участие на работодателите чрез партньорства с 

публичните органи, увеличаване на обхвата на услугите на тяхно разположение и 

предлагане на целеви финансови стимули. Държавите членки могат да изпълнят тези 

препоръки с подкрепата на Европейския социален фонд. Сега предложението на 

Комисията трябва да бъде изпратено на Съвета за обсъждане и приемане. Изпълнението 

на мерките, очертани в препоръката, ще започне веднага след като държавите членки 

постигнат съгласие. 

 

Контекст  

В момента дългосрочно безработните представляват 5% от активното население. 

Този дял варира значително между държавите от ЕС — от 1,5% в Австрия до 19,5% в 

Гърция. Колкото по-дълго остават извън пазара на труда, толкова по-трудно е за 

безработните отново да си намерят работа. От 12 милиона дългосрочно безработни в ЕС 

над 60% са без работа вече две последователни години. Всяка година един на всеки пет 

безработни се отказва от търсенето на работа и става неактивен. Това води до сериозен 

риск от бедност и социално изключване за безработните и техните семейства. Въпреки 

че дългосрочно безработните са половината от всички безработни, за тях са отредени 

едва 20% от активните програми на пазара на труда, а в много държави от ЕС те нямат 

достъп до персонализирани услуги. Работодателите често не участват достатъчно в 

програмите, предлагани на дългосрочно безработните. Само една трета от държавите 

членки координират действията на своите служби по заетостта и социални служби. 

На равнище ЕС вече са в сила редица мерки: 

• правят се препоръки в рамките на европейския семестър — годишния процес на 

координация на икономическата политика; 

• До 10% от средствата от Европейския социален фонд може да се използват за 

подпомагане на дългосрочно безработните през периода 2014-2020 г.; 

• Европейската мрежа на публичните служби по заетостта съдейства за обмена на 

добри практики. Препоръката, представена днес, ще допълни и засили тези дейности. 

 

 

 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода август-септември 2015 г. 

 
 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да се заеме от 
името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на СТО по отношение на искането на 
Съединените щати за дерогация от СТО с оглед удължаване на програмата AGOA  

COM(2015) 
464 

22/09/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно дейността на 
Фондацията за МСФО, ЕКГФО и PIOB през 2014 г. 

COM(2015) 
461 

17/09/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис  

COM(2015) 
460 

17/09/2015 

Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно интегрирането на трайно безработните лица 
на пазара на труда - {SWD(2015) 176 final} 

COM(2015) 
462 

17/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позициите, които да бъдат заети от името на 
Европейския съюз в рамките на Подкомитета по търговия и устойчиво развитие и на Комитета 
за асоцииране в състав „Търговия“, създадени със Споразумението за асоцииране между 
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от 
една страна, и Грузия, от друга страна 

COM(2015) 
456 

16/09/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2015/323 от 2 март 
2015 г. относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие 

COM(2015) 
463 

16/09/2015 

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за присъединяването на Хърватия към Конвенцията от 26 
юли 1995 г., съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на 
финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 27 септември 1996 г., 
съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита 
на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 29 ноември 1996 г., 
съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуване чрез 
преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за защитата на 
финансовите интереси на Европейските общности и Втория протокол от 19 юни 1997 г., 
съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита 
на финансовите интереси на Европейските общности 

COM(2015) 
458 

16/09/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на 
правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на 
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за 
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и 
за отмяна на Директива 89/106/ЕИО 

COM(2015) 
449 

16/09/2015 

C(2015) 6204 C(2015) 6204 16/09/2015 

C(2015)6203 C(2015) 6203 16/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението под формата 
на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко относно защитата на 
географските указания и наименованията за произход на селскостопанските продукти, 
преработените селскостопански продукти, рибата и рибните продукти и за изменение на 
Eвро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и 
техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна 

COM(2015) 
446 

15/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Европейския съюз 
на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство 
Мароко относно защитата на географските указания и наименованията за произход на 
селскостопанските продукти, преработените селскостопански продукти, рибата и рибните 
продукти и за изменение на Eвро-средиземноморското споразумение за асоцииране между 
Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от 
друга страна 

COM(2015) 
448 

15/09/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Проект на съвместен 
доклад на Съвета и на Комисията за 2015 г. относно изпълнението на обновената рамка за 

COM(2015) 
429 

15/09/2015 
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европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.) - {SWD(2015) 168 
final}{SWD(2015) 169 final} 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад до 
органа по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета относно 
вътрешните одити, извършени през 2014 г. (член 99, параграф 5 от Финансовия регламент) - 
{SWD(2015) 170 final} 

COM(2015) 
441 

15/09/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
169 

15/09/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ 

SWD(2015) 
168 

15/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението между 
Европейския съюз и Република Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване. 

COM(2015) 
439 

14/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Съюза, и 
временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Перу за 
премахване на визите за краткосрочно пребиваване 

COM(2015) 
437 

14/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз, 
и временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Тонга за 
премахване на визите за краткосрочно пребиваване 

COM(2015) 
434 

14/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението между 
Европейския съюз и Кралство Тонга за премахване на визите за краткосрочно пребиваване  

COM(2015) 
433 

14/09/2015 

 
 
ПОСЛЕДНИ  ДОКУМЕНТИ  НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно пакетните туристически пътувания и свързаните 
пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета - Приета 
от Съвета на 18 септември 2015 г. 

9173/15 22/09/2015 

3413-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 6 октомври 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 
4, Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG 

3846/15 21/09/2015 

3411-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 22 септември 2015 г. Час: 14,30 ч. Място: Брюксел 

12065/15 21/09/2015 

12071/15 12071/15 21/09/2015 

3412-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси ) - Дата: 5 октомври 2015 г. Час: 10,30 ч. Място: 
European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG  

3814/15 18/09/2015 

3411-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 22 септември 2015 г. Час: 14,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 
175, 1048 BRUXELLES 

3797/15 18/09/2015 

11964/15 11964/15 17/09/2015 

3410-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност (вътрешен 
пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 1 октомври 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 
1499 LUXEMBOURG 

3715/15 15/09/2015 

12016/15 12016/15 15/09/2015 

3409-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 18 септември 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел 

11865/15 14/09/2015 

3407-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 14 септември 
2015 г. Час: 9,30 ч. Място: Брюксел 

11848/15 14/09/2015 

3408-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 14 септември 2015 г. Час: 15,00 ч. Място: Брюксел 

11851/15 11/09/2015 

3408-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 14 септември 2015 г. Час: 15,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 
175, 1048 BRUXELLES 

3638/15 04/09/2015 

3406-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Селско стопанство и рибарство) - 
Дата: 7 септември 2015 г. Час: 14,30 ч. Място: Брюксел 

11533/15 04/09/2015 

11646/15 11646/15 03/09/2015 

3409-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 18 септември 3508/15 31/08/2015 
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2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES  

3406-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Селско стопанство) - Дата: 7 
септември 2015 г. Час: 14,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 1048 
BRUXEL 

3533/15 12/08/2015 

3407-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 14 септември 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES  

3470/15 30/07/2015 

11295/15 11295/15 30/07/2015 

11253/15 11253/15 27/07/2015 

 

 

 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

 

 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

14/09/2015   C302 

15/09/2015 L239 C303 C303A C304 

16/09/2015 L240 C305 

17/09/2015 L241 C306 C306A C307 

18/09/2015 L242 L243 C308 C308A C309 

19/09/2015 L244 C310 

21/09/2015   C311 

22/09/2015 L245 C312 C312A C313 

23/09/2015 L246 L247 C314 C314A C315 

24/09/2015 L248 C316 C316A 

25/09/2015 L249 L250 C317 C317A C318 

26/09/2015 L251 C319 

 

 
 
Бюлетин на Българска стопанска камара с новини от Европейските институции 
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