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Тема на седмицата 
 

 
 

 

 
 

Мартин Шулц обсъди бъдещите 

преговори за Брекзит с премиера 

Тереза Мей 
 

Когато преговорите за Брекзит започнат, 

Европейският парламент ще бъде отговорен и 

активен партньор, заяви председателят на 
Парламента Мартин Шулц пред британската 

министър-председателка Тереза Мей. Двамата 
разговаряха по време на посещението на г-н Шулц 

в Лондон на 22-23 септември 2016 г. Според 
председателя на Парламента най-големите предизвикателства ще бъдат въпросите за 

търговските отношения и запазването на свободното движение на стоки, хора, услуги и 
капитали.  

В разговора си с британския премиер Мартин Шулц също така разясни позицията 

на Парламента, че процедурата по член 50 от Договора за ЕС, започваща с официалното 
уведомление на страна-членка за решението за напускане, трябва да влезе в ход 

възможно най-скоро. 
Освен с г-жа Мей, Мартин Шулц се срещна в четвъртък, 22 септември 2016 г. и с 

кмета на Лондон Садик Хан. В петък, 23 септември 2016 г. по програма се  проведе 
разговор с лидера на опозиционната Лейбъристка партия Джеръми Корбин, а по-късно 

същия ден той изнесе реч пред Европейския институт на Лондонското училище по 
икономика 

 

 
 

 
 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Независимостта, след Свободата и Съединението, е още една сбъдната мечта и 

съкровен завет на дейците на Възраждането и на строителите на съвременна 
България, отбеляза заместник-председателят на Народното събрание Димитър 

Главчев на тържествената заря-проверка на площад „Цар Асен І” пред крепостта 
"Царевец" във Велико Търново 

 
 

Независимостта, след Свободата и Съединението, е още една сбъдната мечта и 
съкровен завет на дейците на Възраждането и на строителите на съвременна България, 

отбеляза заместник-председателят на Народното събрание Димитър Главчев на 

тържествената заря-проверка на площад „Цар Асен І” пред крепостта "Царевец" във 
Велико Търново. 

Димитър Главчев и народни представители участваха в тържествата във Велико 
Търново по повод 108-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България. 

В словото си той допълни, че с провъзгласяването на Независимостта и с нейното 
признаване от останалия свят България завършва държавното си изграждане и вече и в 

юридически смисъл е пълноправен член на семейството на свободните държави. Тя 
успява да извоюва и последното, което характеризира една държава: свобода в 

действията във външнополитически план, свобода в участието в международния живот, 

където останалите държави виждат в България равен на тях достоен партньор. 
Димитър Главчев посочи, че в днешния век сложността на международните 

отношения е нараснала многократно, днешните държави са обвързани с хиляди връзки от 
най-различен характер и дори най-големите не могат да отстояват независимост сами. 

България ще бъде успешна, ако постига своите цели от позицията на своята твърда 
принадлежност към ценностите на европейската цивилизация, на евроатлантическите 

ценности, заяви той. 
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Според заместник-председателя на Народното събрание България е длъжна да 

отстоява националния си интерес, но в условия на диалог и отвореност към външния 

свят, чрез търсене на партньорство с европейските държави, чрез равновесие на 
интереси - понякога противоположни. Бъдещето на България, българският национален 

интерес, могат да бъдат реализирани и защитени само в солидарно и равностойно 
общуване в рамките на европейското семейство, посочи той. По думите му 

Независимостта днес е послание за достойно отстояване на собствения интерес, но и на 
баланс и равновесие с приятели и партньори. 

Пътят на България днес е път към самостоятелност, но и към солидарност; път към 
патриотизъм, но и към приятелство; към независима България, но и към обединена 

Европа, заяви Димитър Главчев. 

 

 

Предстоящи събития  
 
 

27/09/2016 

14:00 Заседание на Комисия по бюджет и финанси 
28/09/2016 

09:00 Пленарно заседание  
28/09/2016 

14:00 Заседание на Комисия по икономическа политика и туризъм  
28/09/2016 

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

28/09/2016 

14:30 Заседание на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения  
28/09/2016 

14:30 Заседание на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и 
използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за 

електронните съобщения  
28/09/2016 

14:30 Заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове  

28/09/2016 

14:30 Заседание на Комисия по външна политика  
28/09/2016 

14:30 Заседание на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред  
28/09/2016 

14:30 Заседание на Комисия по правни въпроси  
28/09/2016 

14:30 Заседание на Комисия по труда, социалната и демографската политика  
28/09/2016 

15:00 Заседание на Комисия по образованието и науката  

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2330/sittings/ID/8370
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/925
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2328/sittings/ID/8369
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2332/sittings/ID/8382
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2332/sittings/ID/8382
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2342/sittings/ID/8381
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2348/sittings/ID/8380
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2348/sittings/ID/8380
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2348/sittings/ID/8380
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/8379
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/8379
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2333/sittings/ID/8376
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2335/sittings/ID/8375
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2331/sittings/ID/8373
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2337/sittings/ID/8371
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2338/sittings/ID/8368
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Годишна работна програма   

 

 
 

 

Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския 
съюз (2016 г.) 

 
 

 
 

 
 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

Премиерът Бойко Борисов и председателят на Съда 
на ЕС Кун Ленартс обсъдиха хода на съдебната 

реформа 
 

Премиерът Бойко Борисов се срещна с 

председателя на Съда на Европейския съюз Кун Ленартс, 
който е на посещение в България по повод 25-ата 

годишнина от създаването на Конституционния съд, 
съобщава правителствената преслужба. 

Премиерът Бойко Борисов и министърът на 
правосъдието Екатерина Захариева запознаха госта с хода на съдебната реформа след 

приемането на промените в Конституцията и влизането в сила на двата пакета с 
изменения в Закона за съдебната власт. Съдия Кун Ленартс изрази подкрепа за 

провежданите от правителството реформи. И двете страни изтъкнаха, че след влизането в 

сила на законовите изменения сега най-важно е тяхното прилагане на практика. 
Г-н Ленартс подчерта отличното представяне на проф. Евгени Танчев и доц. 

Александър Корнезов на изслушванията съответно за генерален адвокат в Съда на ЕС и 
за съдия в Общия съд. Двамата встъпиха официално в длъжност вчера на тържествено 

заседание в Люксембург. Посочено бе, че българското правителство е номинирало юристи 
с международен авторитет и безупречна репутация. 

 
 

 

 
Източник: Europe.bg 

 
 

 
 

 

http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/reshenie_2016.pdf
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/reshenie_2016.pdf
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 
 

 
Справедливи заплати: Парламентът настоява за мерки срещу социалния дъмпинг 

 

В бизнес среда, която подтиква към непрестанно съкращаване на разходи, някои 
са изкушени да заобиколят нормите на трудовото право. Социалният дъмпинг включва 

различни форми на нелоялна конкуренция, свързани с експлоатацията на труда. 
Европейският парламент прие доклад на пленарната сесия през септември 2016 г., 

призоваващ за активни мерки срещу тези практики. Депутатите разгледаха и темите за 
минималния гарантиран доход в страните от ЕС, както и за намирането на баланс между 

работата и личния живот.  
Социален дъмпинг 

Съществуват различни незаконни схеми, които се използват за намаляване на 

разходите за труд. Правилата за командироване на работници позволяват временното 
изпращане на персонал в друга страна от ЕС, но са възможни злоупотреби чрез 

създаването на кухи компании без реална дейност в страни с по-ниски заплати или чрез 
последователни командировки. Това довежда до съществени разлики в заплащането на 

местни и чуждестранни работници. 
Друг пример е принуждаването на служители да се обявят за самонаети лица, за 

да се заобиколи плащането на осигуровки от техните реални работодатели. Сред 
секторите, засегнати от социалния дъмпинг, се споменават земеделието, строителството, 

превозните услуги, домашните и здравни грижи и други. 

Приетият от Парламента доклад, подготвен от Гийом Балас (С&Д, Франция), 
призовава за засилване на инспекциите за спазване на трудовите норми, съставянето на 

черен списък на компании, нарушили сериозно законодателството, и въвеждането на 
европейски социално-осигурителни карти. 

Схеми за минимален доход 
В дебат с Комисията Парламентът обсъди съществуващите схеми за социално 

подпомагане в страните от ЕС. Председателят на комисията по заетост Томас Хендел 
(ЕОЛ/СЗЛ, Германия) подчерта подкрепата на Парламента за налагане на минимален 

гарантиран доход, равняващ се на поне 60% от средната работна заплата във всяка 

отделна страна. Това, според него, би позволило покриването на основните нужди на 
всички, а в същото време би стимулирало търсенето и икономическото възстановяване. 

Работа и личен живот 
Справянето с изискванията на работното място и намирането на време за 

семейството е винаги предизвикателство, особено за жените с деца и за хората, грижещи 
се за възрастните си родители. 

Депутатите приеха доклад, разглеждащ как да се създадат условия на пазара на 
труда за постигането на равновесие между професионалния и личния живот. Текстът, 

подготвен от Вилия Блинкевичиуте (С&Д, Литва) и Татяна Жданока (Зелени/ЕСА, Латвия), 

приканва към подобряване на законодателството за отпуска по майчинство и за 

http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124744/GUILLAUME_BALAS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96851/THOMAS_HANDEL_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96681/VILIJA_BLINKEVICIUTE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/28619/TATJANA_ZDANOKA_home.html
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родителския отпуск и подчертава значението на гъвкавите форми на работа и на 

наличието на детски заведения 

 

 

Бежанци: „Ливан е 

надхвърлил с много усилията 

на ЕС в отговор на кризата“ 
 

Сирийци, живеещи в тежки 
условия, училища под натиск да 

се справят с наплива на нови 
деца, палестинци, родени и 

израсли в лагери - това е 
картината в Ливан, малка страна в Близкия Изток, в която всеки четвърти човек е 

бежанец. „Ливан е надхвърлил с много усилията на ЕС в отговор на кризата и се справя 

забележително добре при много трудни обстоятелства“, каза депутатът Клод Мораес 
(С&Д, Великобритания), който бе тази седмица начело на делегация на ЕП в страната.  

Депутатите в комисията по граждански свободи работят по предложения за 
реформиране на системата за даване на убежище в ЕС. Те започнаха да обсъждат правна 

рамка за презаселване на бежанци от страни извън ЕС, за да формулират обща 
европейска политика по въпроса. Посещението в Ливан от 19 до 22 септември имаше за 

цел запознаване с нуждите в една от страните, засегната най-силно от миграционната 
криза. Преди това комисията бе организирала подобни посещения във френския град 

Кале на Ламанша, Гърция и Турция. 

Тежки условия 
Напливът на над един милион сирийски бежанци и по-ранните вълни на стотици 

хиляди палестински бежанци са поставили тежък отпечатък върху Ливан, особено върху 
системите на образование и водоснабдяване. „Хората живеят в ужасяващи условия, по 

няколко семейства обитават заедно претъпкани апартаменти, за да могат да си позволят 
наема, или пък населяват подземни паркинги, без вода, тоалетна или електричество“, 

заяви Клод Мораес. 
Условията са трудни и за 280 000 палестинци, като голямото мнозинство от тях 

живеят в 12 бежански лагера, подобни на лагера Шатила, и зависят от агенция на ООН за 

основни услуги като образование и здравеопазване. 
Какво може да направи ЕС 

ЕС вече е отделил 776 млн. евро помощ за сирийските бежанци и другите уязвими 
малцинства в Ливан от началото на кризата, но това, което може да помогне 

допълнително, е решение на ЕС за приемане на част от бежанците в Ливан. „Съществува 
спешна нужда ЕС да приеме законодателни инструменти, които действително работят и 

могат да допринесат за облекчаване на демографския натиск върху страни като Ливан и 
за предотвратяване на по-нататъшна дестабилизация на региона“, заявява г-н Мораес 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2434_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2434_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160916STO43169/live-meps-visit-lebanon-to-assess-the-country's-response-to-the-refugee-crisis
https://storify.com/europarl_en/meps-visit-greece
https://storify.com/europarl_en/libe-budg-delegations-to-turkey
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160922IPR43718/libe-meps-in-lebanon-funding-alone-not-enough-better-resettlement-tools-needed
http://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon/shatila-camp
http://www.unrwa.org/
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Седмицата в Съвета  

 

Права на човека и демокрация: годишният доклад на ЕС за 2015 г. е приет 

Съветът прие частта относно въпросите, свързани с конкретни държави и региони, 
на годишния доклад на ЕС за правата на човека и демокрацията в света през 2015 г., 

която допълва тематичната част на доклада, публикуван на 20 юни 2016 г.  
През 2015 г. ЕС продължи да защитава и да утвърждава човешките права, 

приобщаващите и демократичните общества. В годишния доклад за 2015 г. се представят 
усилията, които ЕС, с помощта на върховния представител Федерика Могерини, 

специалния представител на ЕС за правата на човека Ставрос Ламбринидис и глобалната 
мрежа от делегации на ЕС, полага за утвърждаване на универсалността на правата на 

човека по света. Разделът от доклада относно въпросите, свързани с конкретни държави 

и региони, прави кратък преглед на състоянието на човешките права по държави и 
представя политическата подкрепа от ЕС на място. 

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2015 г.: 
тематична част  

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2015 г.: 
въпроси, свързани с конкретни държави и региони  

Защита и утвърждаване на правата на човека  
Към страницата за заседанията  

 

Националните съвети по производителността подкрепени от Съвета 
 

На 20 септември 2016 г. Съветът отправи препоръка към държавите членки от 
еврозоната за създаване на национални съвети по производителността.  

Те ще анализират тенденциите и политиките, които могат да окажат въздействие 
върху производителността и конкурентоспособността. Съветите ще предоставят 

независими анализи и ще укрепват диалога по политиките на национално ниво. 
Това ще спомогне за предприемането на реформи, насочени към постигането на 

устойчив икономически растеж и сближаване. 

От началото на века потенциалният икономически растеж в еврозоната и в ЕС като 
цяло е намалял значително. Тази тенденция се дължи най-вече на спад в общата 

факторна производителност. От 2008 г. насам растежът беше допълнително отслабен от 
спад в инвестициите.  

В перспектива икономическият растеж ще зависи от увеличаването на 
производителността. Това изисква добре балансирани политики, насочени към 

подпомагане на иновациите, увеличаване на уменията, намаляване на липсата на 
гъвкавост на пазара на труда и продуктовите пазари и предоставяне на възможност за 

по-добро разпределение на ресурсите.  

Проучванията и анализите, извършвани от съветите по производителността, ще 
насърчават промени, които следва да способстват за гладкото функциониране на 

икономическия и паричен съюз на ЕС.  
Докладът на петимата председатели 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12299-2016-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12299-2016-INIT/bg/pdf
http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/human-rights/
http://www.consilium.europa.eu/meetings/gac/2016/09/20/
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Препоръката е част от изготвения от Комисията през октомври 2015 г. пакет от 

мерки за конкретизиране на т.нар. доклад на петимата председатели относно по-

нататъшното развитие на икономическия и паричен съюз (ИПС) на ЕС.  
Докладът беше одобрен от Европейския съвет на 28 юни 2016 г.  

Той беше изготвен от председателя на Комисията в тясно сътрудничество с 
председателите на Европейския съвет, Еврогрупата, Европейската централна банка и 

Европейския парламент и беше представен на Европейския съвет през юни 2015 г. 
Задачи 

В проекта за препоръка се отправя призив към всяка държава членка да създаде 
национален съвет, който да отговаря за:  

диагнозата и анализа на развитията в производителността и конкурентоспособността;  

независимия анализ на политическите предизвикателства в тази област.  
Препоръката е отправена към държавите от еврозоната и насърчава останалите 

държави членки да създадат подобни органи. Призовава се съветите по 
производителността да се ангажират с диалог и обмен на най-добри практики и, когато е 

уместно, да изготвят съвместни анализи.  
Комуникация и информация 

В препоръката се предвижда съветите да функционират отделно от публичните 
органи по отношение на публичната комуникация, процедурите за назначаване на 

членовете на съветите и достъпа до информация. По правило анализите следва да стават 

публично достояние.  
Независимите експертни мнения, предоставяни от съветите, в т.ч. чрез 

представянето на годишни доклади, ще се използват от държавите членки и Комисията в 
рамките на европейския семестър — ежегодния процес за наблюдение на политиките.  

Препоръката беше приета на заседание на Съвета по общи въпроси без обсъждане.  
Препоръка на Съвета от септември 2016 г. за създаване на национални съвети по 

производителността  
Препоръка на Съвета от септември 2016 г. за създаване на национални съвети по 

производителността    

Към страницата за заседанията  
 

 

Борба с тероризма: ЕС укрепва своя правен арсенал срещу ИДИЛ/Даиш и Ал 

Кайда 

На 20 септември 2016 г. Съветът прие правна рамка, която за пръв път ще 

предостави възможност на ЕС самостоятелно да наложи санкции на ИДИЛ/Даиш и Ал 
Кайда, както и на лица и образувания, които са свързани с тези организации или ги 

подкрепят. Досега санкции можеше да се налагат само на лица и образувания, посочени 

от Организацията на обединените нации или от държави — членки на ЕС, действащи 
самостоятелно. 

ЕС ще може да налага забрана за пътуване на физически лица и замразяване на 
активи на физически лица и образувания, за които е установено, че са свързани с ИДИЛ 

(Даеш)/Ал Кайда. Това означава, че всички техни активи в ЕС ще бъдат замразени, а на 
лицата и образуванията в ЕС също ще бъде забранено да отпускат каквито и да било 

финансови средства на включени в списъците лица и образувания. 
Лицата и образуванията, срещу които са насочени санкциите, включват участници 

в планирането или извършването на терористични нападения или доставчици на 

финансиране, петрол или оръжие на ИДИЛ (Даеш)/Ал Кайда, или лица, които са били 
обучавани от тези организации с цел терористична дейност. В списъците могат да бъдат 

включени и лица и образувания, извършващи дейности като вербуване; публично 
подбуждане или предизвикване на действия и дейности в подкрепа на тези организации 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10083-2016-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10083-2016-INIT/bg/pdf
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.consilium.europa.eu/meetings/gac/2016/09/20/
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или участие в тежки нарушения на правата на човека извън ЕС, включително отвличания, 

изнасилвания, сексуално насилие, принудителни бракове и поробване на лица. 

ЕС ще може да налага и ограничителни мерки на физически лица, които пътуват 
или които искат да пътуват извън ЕС, както и в рамките на ЕС, с цел подкрепа на ИДИЛ 

(Даиш)/Ал Кайда или които са обучавани от тези организации. Тези мерки ще бъдат 
насочени по-специално към т.нар. „чуждестранни бойци“. В резултат на това ЕС ще може 

да включва в списъците всяко лице, отговарящо на критериите, в това число и граждани 
на ЕС, които подкрепят тези организации извън ЕС и след това се завръщат. Забраната за 

пътуване ще попречи на влизането на вписаните лица в която и да е държава — членка 
на ЕС. В случай на включен в списъка гражданин на ЕС, забраната за пътуване ще 

попречи на въпросното лице да пътува в която и да е държава — членка на ЕС, различна 

от държавата членка, чието гражданство притежава.  
След като държавите членки постигнат съгласие по предложенията за вписване, 

лицата и образуванията се включват в списъците чрез решение на Съвета и регламент на 
Съвета, които се приемат с единодушие. 

Ответни действия по отношение на чуждестранните бойци терористи и 
неотдавнашните терористични нападения в Европа  

Защо и кога се използват ограничителни мерки (санкции)?  
Процедура за приемане на ограничителните мерки (санкции) на ЕС  

Към страницата за заседанията  

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

Словашко председателство на Съвета на ЕС 
 

1 юли — 31 декември 2016 г. 

 

 

Словашкото председателство започна на 1 юли 2016 г. Неговите приоритети са 

обосновани от три взаимосвързани принципа — постигане на осезаеми резултати, 
преодоляване на фрагментацията и насочване на вниманието към гражданите. 

През следващите 6 месеца председателството ще се съсредоточи върху четири 
основни области: 

икономически силна Европа 

http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/
http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/
http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/sanctions/why-when/
http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/sanctions/adoption-procedure/
http://www.consilium.europa.eu/meetings/gac/2016/09/20/
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модерен единен пазар 

устойчиви политики в областта на миграцията и убежището 

глобално ангажирана Европа 
Словакия ще заема председателството на Съвета до 31 декември 2016 г. и ще бъде 

последвана от Малта. 

 
 

Словашкото председателство на Съвета: какво очакват словашките 
депутати 

Уебсайт на словашкото председателство 

 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 
 

Премахване на таксите за роуминг в ЕС през 2017 г.: Комисията постига съгласие 
за нов подход, който да бъде от полза за всички европейци 

 
 
Както беше обявено от председателя Юнкер в речта му за състоянието на Съюза, 

днес членовете на Комисията обсъдиха преразгледан проект на правила, необходими за 
избягване на злоупотреби при премахването на таксите за роуминг през юни 2017 г. 

На 21 септември 2016 г. беше обсъден нов подход към принципа за справедливо 
ползване и беше постигнато споразумение, че на потребителите не бива да се налагат 

ограничения по отношение на времето или обема, когато използват мобилните си 
устройства в други страни от ЕС. В същото време новият подход осигурява за операторите 

солиден предпазен механизъм срещу потенциални злоупотреби. 

Този нов механизъм ще се основава на принципа на местопребиваване или 
стабилни връзки, които европейските потребители могат да имат с всяка една държава — 

членка на ЕС (например често и продължително присъствие в страната на доставчика на 
роуминг). 

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, 
заяви: „Парламентът и Съветът се съгласиха с нашето предложение да сложим край на 

таксите за роуминг за пътуващите в ЕС. Заедно трябва да осигурим ниски цени за 
потребителите в цяла Европа, за да се възползват те изцяло от новите мобилни услуги. 

Европейските потребители няма да приемат друго.“ 

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото 
общество, заяви: „Действията на Комисията във връзка с цените на роуминга постигнаха 

резултати за европейските потребители.Благодарение на представения днес проект на 
правила можем да премахнем таксите за роуминг от 15 юни 2017 г. за всички хора, 

пътуващи периодично в ЕС, като същевременно осигурим за операторите инструменти за 
защита срещу злоупотреби.“ 

Членовете на Комисията обсъдиха проект на правила, които ще позволят на всички 
пътуващи, използващи SIM карта от държавата, в която пребивават или с която имат 

стабилни връзки, да използват мобилното си устройство в друга страна от ЕС по същия 

начин, както в собствената си страна. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160630STO34202/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160630STO34202/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://www.eu2016.sk/en
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Примери за „стабилни връзки“ са работници, които живеят в една страна, а 

работят в друга, служители в чужбина, които често се връщат в държавата си на 

произход, или студенти по програмата „Еразъм“. Европейците ще плащат по цени на 
вътрешния пазар, когато се обаждат, изпращат съобщения или ползват интернет от 

своите мобилни устройства, и ще имат пълен достъп до други елементи на своя мобилен 
абонамент (например месечен пакет от данни). 

Членовете на Комисията ще приемат окончателното предложение до 15 декември 
2016 г., след като получат мнения от ОЕРЕС (Орган на европейските регулатори в 

областта на електронните съобщения), държавите членки и всички заинтересовани 
страни. 

Стабилни предпазни мерки за операторите 

1) Предпазни мерки срещу злоупотреби въз основа на мястото на пребиваване или 
постоянни връзки с друга страна от ЕС. 

Роумингът е за пътуващите. Новият проект позволява на операторите да 
проверяват моделите на използване, за да се избегнат злоупотреби с механизма за 

„роуминг като у дома“. Неизчерпателният списък на критериите включва: 
-      незначителен вътрешен трафик в сравнение с трафика на роуминг; 

-      дълго неизползване на дадена SIM карта и използване главно, ако не и 
изключително, по време на роуминг; 

-      абонамент и последователно използване на многобройни SIM карти от един и 

същи клиент при роуминг. 
В тези случаи операторите ще трябва да информират своите потребители. Само 

при тези условия операторите ще могат да прилагат малки допълнителни такси 
(Комисията предложи максимално €0,04/мин. за разговори, €0,01/SMS и €0,0085/MB). В 

случай на несъгласие операторите трябва да въведат процедури за подаване на жалби. 
Ако спорът продължи, клиентът може да подаде жалба до съответния национален 

регулаторен орган, който ще реши въпроса. 
Злоупотребите могат също така да са свързани с масово закупуване и препродажба на 

SIM карти за постоянно използване извън държавата на оператора, който ги е издал. В 

този случай операторите ще могат да предприемат незабавни и подходящи мерки, като 
информират националния регулаторен орган. 

2) Предпазни мерки в случай на извънредни обстоятелства на вътрешните пазари 
В случай на повишение на цените на конкретен пазар или други отрицателни 

въздействия за техните вътрешни потребители, операторите могат да излязат от схемата 
„Роуминг като у дома“, което ще им позволи, с разрешението на националните 

регулатори, временно да прилагат същите малки допълнителни такси (Комисията 
предложи максимално €0,04/мин. за разговори, €0,01/SMS и €0,0085/MB). Операторите 

ще трябва да представят доказателства, че схемата „роуминг като у дома“ е изложила на 

риск техния модел на вътрешно таксуване. 
Контекст 

Цяло десетилетие Комисията работи за намаляване на допълнителните такси, 
които далекосъобщителните оператори начисляват на клиентите си всеки път, когато те 

преминават граници и използват мобилните си устройства по време на ваканции или 
служебни пътувания. От 2007 г. насам цените на роуминга спаднаха с повече от 90 %. 

Въз основа на предложение на Комисията през 2015 г. Европейският парламент и 
Съветът се споразумяха за премахване на допълнителните такси за роуминг за 

европейските граждани, които пътуват периодично в ЕС. „Роуминг като у дома“ — при 

който потребителите плащат цените на вътрешния пазар, независимо от това до коя 
страна от ЕС пътуват — ще се превърне в реалност за всички европейски пътници от юни 

2017 г. 

Източник: страницата на Европейската комисия  
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Предложение за ДИРЕКТИВА 

COM(2016) 
593 

14/09/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
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