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Тема на седмицата 
 

ЕС иска да сложи край на таксите за роуминг 

 
 

Нова стратегия за хармонизация на 

далекосъобщителния сектор, забрана на таксите за роуминг, 

намаляване на формалностите за предприятията и нови 

права за потребителите и доставчиците на услуги. 

Въпреки 26 години напредък далекосъобщителният 

сектор в ЕС остава разпокъсан и разделен на национални 

пазари. В резултат от това европейските предприятия изостават от конкурентите си в 

САЩ и Азия. 

С пакета мерки „Свързан континент“ се цели съживяване на сектора на 

телекомуникациите в ЕС чрез премахване на таксите за роуминг и опростяване на 

правилата, за да се насърчат инвестициите в нови високоскоростни мрежи, да се засили 

растежът и да се създадат работни места. 

Икономиката е все по-зависима от бързите интернет връзки и по изчисления 

доизграждането на единния пазар на далекосъобщения ще доведе до създаване на 

хиляди работни места и до увеличаване на БВП с 1 % годишно. 

Край на таксите за роуминг  

От юли 2014 г. вече няма да плащате допълнителна такса, когато ви се обаждат по 

мобилния телефон, докато пътувате в друга страна от ЕС. Компаниите ще трябва да 

предлагат тарифи, които важат в целия Съюз, или да ви позволяват да използвате друг 

доставчик на роуминг, без да сменяте своята SIM карта. 

Максималната цена за международни разговори ще бъде равна на цената на 

междуградски разговор във вашата страна, а максималната цена на мобилните разговори 

в ЕС ще бъде 0,19 евро на минута (плюс ДДС). 

Комисията подкрепя също принципа за неутралност на мрежата , според който 

интернет трябва да бъде отворена система. Това означава например, че компаниите не 

могат да предлагат по-високоскоростен пренос на данни, ако това ограничава достъпа на 

техните конкуренти. 

Права на потребителите в Европа  

Пълната хармонизация на правилата за защита на потребителите ще премахне 

нуждата от адаптиране на услугите във всяка страна и ще осигури допълнителна защита 

на потребителите. 

Гражданите на ЕС ще имат също право на договори на „обикновен език“, право да 

сменят доставчика или договора си и да анулират договор, ако не получават обещаната 

скорост на интернет. 

По-малко формалности, повече инвестиции  

ЕС иска да улесни навлизането на нови пазари за телекомуникационните 

компании. За тази цел лиценз, получен в една страна, ще бъде валиден в целия ЕС, а 

предоставянето на честотен спектър за широколентов интернет в бъдеще ще бъде 

стандартизирано, за да се опрости трансграничното инвестиционно планиране. 

За да се насърчат инвестициите в бърз оптичен интернет и за да се подобри 

достъпа до Wi-Fi и 4G услуги, ще бъдат стабилизирани цените за наемане на достъп до 

мрежите. Това би трябвало да засили конкуренцията в сектора. 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2733
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/internet
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Следващи стъпки  

Предложенията трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент и всички 28 

страни от ЕС. 

Повече за „Свързан континент “. 

Свързана Европа  

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

Председателят на парламента Михаил 

Миков и народни представители участваха в 

тържествата във Велико Търново по повод 

105-та годишнина от обявяването на 

Независимостта на България 

 

 

Председателят на Народното събрание 

Михаил Миков и народни представители 

участваха в тържествата във Велико Търново на 

22 септември по повод 105-та годишнина от 

обявяването на Независимостта на България. 

Председателят на парламента присъства на тържествената заря-проверка на площад „Цар 

Асен І” пред пред крепостта "Царевец". 

По традиция беше прочетен манифестът, с който на 22 септември 1908 г. цар 

Фердинанд провъзгласява българската независимост. Кметът на старата столица Даниел 

Панов приветства всички присъстващи граждани и гости. Председателят на Народното 

събрание прие почетните роти на Националния военен университет. 

Михаил Миков посочи, че с този исторически акт, преди 105 години, тук, в 

Търново, е скъсан Берлинският договор и България прогласява своята Независимост. 

„Този акт, подкрепен от целокупния български народ, е дело на българските 

политици. 

Този манифест, писан от интелигентното перо на министър-председателя Малинов 

е обръщение към великите сили, към Европа, към освободителката Русия, към Турция", 

зояви в словото си председателят на Народното събрание. Той подчерта, че актът на 

обявяване на Независимостта казва едно – България има хилядолетна традиция, а 

българския народ иска свободна държава. 

Михаил Миков отбеляза, че "ние, свободни и независими, имаме своята роля в 

Европа и тук – на Балканите, и трябва да постигаме политическите резултати, които са 

нужни на страната ни". Според него днес интересите на България трябва да се постигат в 

духа на тази традиция, но не на върха на щика, не със сабята, а от политиците, които 

трябва да постигат интересите на българските граждани. Тържествата, посветени на 105-

тата годишнина от обявяване на българската независимост завършиха с тържествена заря 

и аудиовиуалния спектакъл "Царевград-звук и светлина". 

Слово на председателя на Народното събрание Михаил Миков на тържественото 

честване на Деня на Независимостта 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connected-continent-single-telecom-market-growth-jobs
http://ec.europa.eu/news/energy/111019_bg.htm
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Уважаеми господин министър-председател, 

Уважаема госпожо вицепрезидент, 

Уважаеми министри и народни представители, 

Уважаеми граждани на Старопрестолния Търнов, 

Уважаеми господин генерал, 

Офицери и войници, 

Уважаеми представители на българското духовенство, 

105 години изминаха от онази корона, която трябваше да увенчае трънливия и 

кървав път на българския народ – от Хилендар, през Априлското въстание, през Шипка, 

през Съединението, за да може Третата българска държава да възкръсне. Именно тук – в 

Търново, където историческата памет на хилядолетното ни съществуване стои зад всеки 

ъгъл. 

Тези години са били трудни. Берлинският договор не дава това, заради което 

проливат кръвта си априлци и опълченци. И именно тук, в Търново, е скъсан Берлинският 

договор. И България прогласява своята Независимост. Този акт, подкрепен от целокупния 

български народ, е дело на българските политици. Този манифест, писан от 

интелигентното перо на министър-председателя Малинов, е обръщение към великите 

сили, към Европа, към освободителката Русия, към Турция, на която ние в този момент 

сме все още васал. Манифестът казва едно – България има хилядолетна традиция. 

Българският народ иска своята независима и свободна държава. Не всичко е било 

гладко. Не всички политици са споделяли този жадуван от поколения българи акт. Но по-

късно – три години след това, Петото Велико народно събрание завинаги закрепва 

Независимостта на България. 

Днес ние – свободни и независими, имаме своята роля и в Европа, своята роля и 

тук – на Балканите. И трябва да постигаме политическите резултати, които са нужни на 

България. Не на върха на щика, не със сабята, а с онези усилия, които се изискват от 

лидерите на България, от политиците, които народът избира, за да я водят напред. От 

политиците, които трябва да постигат интересите на българските граждани в Европа и на 

Балканите. 

Тази свята дата е само страница от славната история на нашата страна. Но тя е 

фундамент на нашето национално самочувствие. Тя е стъпка, която доказва завинаги в 

очите на световната общност и европейските народи, че традицията на хилядолетна 

България има достойните си потомци. 

Аз ще завърша с думите от Манифеста – „Да живее свободна и независима 

България! Да живее българският народ!“ 

 

 

 

 

Предстоящи събития  
 

24/09/2013 

15:00 Ръководството на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика ще се 

срещне с г-н Роберт Джераси, председател на Централния израилтянски духовен съвет  

 
 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8105
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8105


Седмичен бюлетин Брой 15 
23 септември 2013 г. 

 

Народно събрание 

Отдел „Европейско право” 
5 

 

 

 

Годишна работна програма   

 

 

Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз 2012 г. 

 

 

 

 

 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

 

На 18 септември 2013 г. Комисия по правни въпроси  прие на второ четене 

обобщен Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 353-03-25 

от 12.09.2013 г.  

Законопроектът въвежда изискванията на Директива 2011/36/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 05.04.2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика 

на хора и защита на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на 

Съвета. 

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

Дискусия „Деветте европътя пред България до 2020 г.: 

Предизвикателствата пред бизнеса” 

 

Представителството на Европейската комисия в България 

и в. „Труд” организираха дискусия „Деветте европътя пред 

България до 2020 г.: Предизвикателствата пред бизнеса” на 23 

септември 2013 г. (понеделник) от 10:00 часа, съобщават от ЕК. 

Форумът  се състоя в сградата на представителството на ЕК в София на ул. „Г.С. 

Раковски” № 124 в конферентната зала на етаж 2. Ръководителят на Представителството 

на Европейската комисия в България г-н Огнян Златев откри събитието. 

Участие в дискусията  взеха вицепремиерът, отговарящ за европейските фондове 

г-жа Зинаида Златанова, министрите на икономиката Драгомир Стойнев и на земеделието 

проф. Димитър Греков, техните заместници Юнал Тасим и Явор Гечев, директорите на 

управляващите органи на оперативните програми, представители на Сдружението на 

общините, Асоциацията на консултантите по европроекти, представители на бизнеса, 

неправителствени организации.    

Целта на форума бе българският бизнес и неправителственият сектор да бъдат 

подкрепени от държавната администрация с информация и административен капацитет за 

http://www.parliament.bg/bg/grp2012
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2067
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оптимално планиране и  усвояване на средствата от европейските фондове през 

следващия програмен период 2014 – 2020 г. 

Акцент в дискусията беше поставен на програма „Конкурентоспособност” и 

Програмата за развитие на селските райони, дефинитивно насочени към българските 

фирми. 

Това е първата от поредица форуми организирани по инициатива на „Труд", на 

които бяха дискутирани новите изисквания за кандидатстване и усвояване на 

европейските средства, както и насоките за промяна – в администрация и на 

бенефициенти, за постигането на максимална ефективност. 

 

 

 

Източник: Europa.bg 

 

 

 

 

  

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Европейският семестър: как да се подобри 

икономическата координация в ЕС 

 

 

Европейският семестър бе въведен неотдавна като 

ежегоден процес на обвързване на икономическите политики в 

държавите-членки с общите насоки на европейско ниво. По 

повод приближаващия край на третия цикъл на 17 септември 2013г. икономическата 

комисия на ЕП проведе дебат за резултатите досега с представители на парламентите от 

страните-членки. Семестърът трябва да стане по-прозрачен и да включи по-успешно 

Европейския и националните парламенти, заяви докладчикът на ЕП Елиза Ферейра (С&Д, 

Португалия).  

Според нея страните-членки трябва да имат повече влияние върху изготвяните 

специфични препоръки и качеството на препоръките трябва да се подобри. В същото 

време г-жа Ферейра настоява, че „страните-членки не могат да вървят напълно свободно 

по своя път заради влиянието, което могат да окажат върху другите страни“. 

Депутати от националните парламенти призоваха за редовен диалог с Комисията и 

Европейския парламент в процеса на изготвяне на препоръките и поискаха по-ранното им 

оповестяване, за да се даде достатъчно време за реакция от страна на националните 

власти. Някои оспориха нуждата от съобразяване с препоръките, на което френският 

евродепутат Жан-Пол Гозес, който следи досието от името на ЕНП, отговори: „Тези 

препоръки произтичат от Комисията, но са приети от Съвета. Ако страните-членки не 

харесват препоръките, те трябва да повдигнат възраженията си при приемането им.“ 
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Интервю: Трансграничната престъпност в ЕС 

изисква европейски отговор 

 

 

На 17 септември 2013 г. специалната комисия на 

Парламента за борбата с организираната престъпност, 

корупцията и прането на пари прие своя доклад, 

съдържащ препоръки за европейски мерки срещу 

мафията. Докладчикът на ЕП Салваторе Яколино (ЕНП, 

Италия) се надява, че одобреният документ „няма да 

остане само на хартия“. Ето какво сподели пред нас той.  

В доклада посочвате, че в ЕС функционират 3 600 международни престъпни 

организации. След 18 месеца работа по тази тема кои са основните Ви препоръки?  

Основното предизвикателство за ЕС е да подобри съдебното сътрудничество и 

координацията на националните политики. Нужна ни е единна правна рамка: присъда, 

произнесена в една страна-членка, трябва да се прилага и в другите страни-членки. 

Добър пример е престъплението „обвързаност с мафията“, което за момента 

съществува само в Италия.  

Можем ли да говорим за „европейска мафия“?  

Мафиотските структури не са свързани с един географски регион. В Германия най-

големите международни престъпни организации са ръководени от турци и руснаци. Ето 

защо такова едно европейско предизвикателство изисква европейски отговор.  

Едно от най-големите постижения на ЕС е единният пазар. Трябва да направим 

така, че предприятия, осъдени за корупция или пране на пари, да бъдат изключени от 

участие в търгове за обществени поръчки навсякъде в ЕС.  

Голяма част от доклада е посветена на финансовите операции на престъпните 

организации. 

Трябва да атакуваме активите, придобити чрез престъпна дейност, да отменим 

банковата тайна и да сложим край на данъчните убежища на територията на ЕС. Затова е 

важно да засилим надзора върху управлението на банките. Мерките, които сме включили 

в доклада, не трябва да останат само на хартия 

 

 

Интервю: Бъдещето на образованието – в по-тясно 

обвързване с пазара на труда 

 

 

Високообразовани, но безработни млади хора от 

една страна и работодатели, не успяващи да намерят 

подходящи служители, от друга. Този разрив на пазара 

на труда може да бъде проследен до проблемите в 

образованието и затова комисията по култура в ЕП прие 

на 17 септември 2013 г. доклад за преосмислянето на 

образователната система. Разговаряхме с докладчика на ЕП Катарина Неведялова (С&Д, 

Словакия), която представи идеите си за партньорства между училища и фирми и 

подчерта ролята на избора на младите хора.  

Образователните системи се различават в страните-членки, но какъв е основният 

им проблем като цяло?  

Образователните системи в ЕС не отговарят на изискванията на пазара на труда. 

Имаме необичайно голям брой студенти и завършили висше образование, но също така и 
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необичайно висок брой безработни, чието образование не отговаря на нуждите на 

пазара.  

Когато младите хора мислят за това какво искат да учат, те трябва да си отговорят 

на въпроса какво ще могат да правят със съответната специалност.  

Ние знаем какви са и какви ще бъдат нуждите на пазара до след 20 години и 

трябва да се подготвим за тях. Ние говорим за застаряващото население, но никой не 

решава проблема с нуждата от грижа за възрастните, от медицински сестри и лекари. Ние 

знаем, че след две години ЕС ще се нуждае от около един милион специалисти в областта 

на информационните технологии, но в момента в училищата няма достатъчно млади хора, 

трупащи тези знания. 

Във Вашия доклад Вие подчертавате нуждата от партньорства…  

Учителите трябва да знаят за кого те подготвят своите ученици, кои са 

работодателите, какъв е пазарът на труда. Системата, в която едно училище си партнира 

с дадена фирма и учениците изкарват стажове там, е най-добрата съществуваща система. 

Някои компании дори провеждат обучения за учителите, за да могат те да предадат нови 

умения на учениците. 

Вие поставяте акцент и върху ученето през целия живот. Защо?  

Според оценките на Комисията човек ще трябва да смени работа до десет пъти по 

време на трудовия си живот. Това изисква адаптиране към нова среда, нови технологии и 

точно в това е смисълът на ученето през целия живот. 

Образователната политика в крайна сметка е отговорност на страните-членки. 

Какво може да направи ЕС в тази област?  

ЕС може и прави препоръки. Ние също така имаме програми за мобилност, които 

обхващат не само ученици и студенти, но и преподаватели. 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

Председателство на Съвета на ЕС 
 

 

 

 

Литовско председателство на Съвета на ЕС: за 

постигане на една „надеждна, просперираща и 

отворена Европа” 

 

  В периода 1 юли – 31 декември 2013 г. Република 

Литва ще поеме за първи път ротационното 

председателство на Съвета на Европейския съюз след 

присъединяването си към Съюза през 2004 г. Тя ще бъде 

шестата държава-членка от последната вълна на 

разширяване след Словения, 

Чешката република, Унгария, Полша и Кипър, която ще поеме тази отговорна роля. 

Дефинираните от предстоящото Литовско председателство приоритетни сфери на 

действие целят постигането на една „надеждна, просперираща и отворена Европа”. Те 

демонстрират приемственост и амбиция за надграждане постигнатото от предшестващото 

Ирландско председателство на Съвета на ЕС по актуалните теми от европейския дневен 

ред. 
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„Надеждна Европа”: По отношение на икономическото възстановяване на Европа, 

Литовското председателство ще се стреми да засили рамката за икономическо 

управление и да укрепи бюджетните механизми за надзор в еврозоната, ще следи за 

стриктното прилагане на Пакта за растеж и заетост, ще продължи с дискусиите за 

задълбочаването на Икономическия и паричен съюз, включително изграждането на 

Банков съюз, както и ще се опита да насърчи по-активното участие на европейските 

граждани по въпросите на европейския дневен ред. 

„Просперираща Европа”: Литовското председателство ще фокусира усилията си и върху 

мерките, целящи повишаването на конкурентоспособността на европейската икономика. 

Акцентът ще е поставен върху насърчаването на заетостта, в т.ч. на младежката заетост, 

предприемането на мерки в подкрепа дейността на малките и средните предприятия, 

развитие на индустрията, изследванията, иновациите и дигиталния пазар, подходящо 

прилагане на Третия енергиен пакет, преглед на макрорегионалните стратегии на ЕС за 

Балтийско море и Дунавския регион. 

„Отворена Европа”: Сред външнополитическите приоритетите на Литовското 

председателство ще бъде засилването надиалога със страните от Източното партньорство 

чрез подписването на споразумения за асоцииране и на споразумения за изграждане на 

задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия, постигане на напредък по 

преговорите с източните партньори за облекчаване на визовия режим и визова 

либерализация, продължаване на процеса на разширяване на ЕС, промотиране на 

свободната търговия с някои от стратегическите партньори на ЕС, ефективен контрол на 

външните граници на Съюза, засилване на Общата политика за сигурност и отбрана, 

увеличаване на въздействието на европейската политика за развитие. 

България оценява амбициозните цели и силния ангажимент на Литовското 

председателство за постигането на една по-стабилна Европа, която създава повече 

условия за икономически растеж и заетост. Споделяме виждането, че основният фокус на 

усилията следва да бъде съсредоточен върху приемането на необходимите 

законодателни актове по отношение на икономическото управление и финансовата 

стабилност: 

Българската страна активно ще участва по време на Литовското председателство в 

дискусиите по енергийната сигурност, завършването на Единния енергиен пазар на ЕС и 

засилването на външните измерения на енергийната политика на Съюза. Нашата основна 

цел ще бъде постигането на достъпни и конкуренти цени на електроенергията. 

България подкрепя намеренията на предстоящото Литовско председателство да 

върне акцента в дневния ред на Съвета на ЕС на въпросите, свързани с Източното 

партньорство, прилагането на Дунавската стратегия и продължаването на процеса на 

разширяване на Съюза. Страната ни застава зад амбициите на Литовското 

председателство и да укрепи ролята и разшири влиянието на ЕС на международната 

сцена, като ще продължи да допринася активно за постигането на тези цели. 

Важен въпрос за нас, по който очакваме продължаването на активните дискусии с 

европейските ни партньори през втората половина на 2013 г., е присъединяването на 

България към Шенгенското пространство. 

 

 

 

Уебсайт на литовското председателство 

 

 

 

 

http://www.eu2013.lt/en
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Новини от Европейската комисия 

 

Месец на единния пазар – онлайн обмен на идеи за промяна в Европа - 

19/09/2013 г. 

 
На 23 септември 2013г. започва месец на онлайн дебати за работните места, 

банките, социалните права и електронната търговия. Организации, политици и граждани 

ще обменят идеи за нещата, които могат да се променят в Европа. 

От 23 септември до 23 октомври ЕС организира голям онлайн дебат в цяла Европа, 

за да чуе идеите на гражданите, които могат да променят бъдещето на единния пазар. 

Месецът на единния пазар ще протече онлайн и ще бъде организиран на 24 езика, като 

всяка седмица ще се разглежда различна област от политиката: 

Заетост (23-25 септември 2013 г.): как да намерите работа, да започнете собствен 

бизнес или да получите признание на вашите квалификации в Европа  

Социални права (30 септември - 2 октомври 2013 г.): права на социално 

подпомагане на единния пазар на ЕС, пенсии, здравеопазване, публични услуги  

Банки (7-9 октомври): Гарантиране на депозити, предотвратяване на нова финансова 

криза, гарантиране на инвестиции в реалната икономика от страна на банките за 

стимулиране на растежа  

Електронна търговия (14-16 октомври 2013 г.): Продажба на продукти по 

интернет, купуване на продукти, които трябва да бъдат доставени в друга страна, защита 

на личните данни в социалните мрежи.  

Месецът на единния пазар е уникална възможност за европейските мрежани да 

коментират, да поставят под въпрос и да подобрят политиките и стратегиите на 

Комисията. Участниците ще могат да общуват с политиците по няколко начина: 

като предлагат идеи за политики за подобряване на единния пазар;  

като коментират и гласуват за идеите за политики, предложени от други 

участници;  

като задават въпроси на експерти на ЕС, на евродепутати и на други личности в 

Брюксел чрез директни видеоразговори.  

Можете да изпращате идеи чрез онлайн платформата. Заинтересовани лица и 

граждани вече са изпратили над 300 идеи – въвеждане на карта за професионална 

мобилност за медицинските сестри, инициатива за подобряване на финансовата 

грамотност на младите хора и др. 

Вече можете да гласувате за тези и други идеи, а скоро ще можете да обсъждате и 

темата на седмицата. Независими модератори ще обобщят резултатите от тези дебати и 

ще ги публикуват в окончателен доклад, имащ за цел да помогне за формулиране на 

бъдещите закони на ЕС. 

 

 
Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 
 

 

 

http://yourideasforeurope.eu/
http://www.yourideasforeurope.eu/bg/dgmarket/submit
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода септември 2013 г. 

 
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Нова стратегия на ЕС за 
горите: за горите и сектора на горското стопанство - {SWD(2013) 342 final}{SWD(2013) 343 
final} 

COM(2013) 
659 

20/09/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към 
СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Нова стратегия на ЕС за 
горите: за горите и сектора на горското стопанство - {COM(2013) 659 final}{SWD(2013) 343 
final} 

SWD(2013) 
342 

20/09/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Подробен план на горското стопанство в 
ЕС (дървообработване, мебели, маса и производството и конвертиране на хартия и печатане, 
Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство - {COM(2013) 659 
final}{SWD(2013) 342 final} 

SWD(2013) 
343 

20/09/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА В 
ОБЛАСТТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО ПРЕЗ 2013 ГОДИНА 
- {SWD(2013) 333 final} 

COM(2013) 
637 

20/09/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ЕВРОПЕЙСКОТО 
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО - ФАКТИ И ФИГУРИ ПРЕЗ 2013 Г., Придружаващ 
документа към ДОКЛАДА ЗА НАПРЕДЪКА В ОБЛАСТТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО 
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО ПРЕЗ 2013 Г. - {COM(2013) 637 final} 

SWD(2013) 
333 

20/09/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Втори доклад за 
изпълнението на националните стратегически планове и стратегическите насоки на Общността 
за развитието на селските райони (2007—2013 г.) - {SWD(2013) 335 final} 

COM(2013) 
640 

19/09/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА 
НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И 
СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Втори доклад за изпълнението на 
националните стратегически планове и стратегическите насоки на Общността за развитието на 
селските райони (2007—2013 г.) - {COM(2013) 640 final} 

SWD(2013) 
335 

19/09/2013 

ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ КЪМ ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 6 КЪМ ОБЩИЯ 
БЮДЖЕТ ЗА 2013 Г. - ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА 

COM(2013) 
655 

18/09/2013 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно новите 
психоактивни вещества - {SWD(2013) 319 final}{SWD(2013) 320 final} 

COM(2013) 
619 

17/09/2013 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Увеличаване на правата 
на предприятията и гражданите в единния пазар на Европа: план за действие за укрепване на 
„Вашата Европа“ в сътрудничество с държавите членки 

COM(2013) 
636 

17/09/2013 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 г. за установяване на 
минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите 
наказания в областта на трафика на наркотици, във връзка с определението за „наркотици“ - 
{SWD(2013) 319 final}{SWD(2013) 320 final} 

COM(2013) 
618 

17/09/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, 
Придружаващ документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 
НА СЪВЕТА относно новите психоактивни вещества и предложението за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на 
Съвета от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби относно съставните 

SWD(2013) 
319 

17/09/2013 
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елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на 
наркотици, във връзка с определението за „наркотици“ - {COM(2013) 619 final}{COM(2013) 
618 final}{SWD(2013) 320 final} 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаваща документа Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно новите психоактивни вещества и за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на 
Съвета от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби относно съставните 
елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на 
наркотици, във връзка с определението за „наркотици“ - {COM(2013) 619 final}{COM(2013) 
618 final}{SWD(2013) 319 final} 

SWD(2013) 
320 

17/09/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Протокол към Споразумението 
за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от 
една страна, и Република Албания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република 
Хърватия към Европейския съюз 

COM(2013) 
631 

16/09/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 
28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, 
Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление - (заявление 
EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana — строителни материали, подадено от Испания) 

COM(2013) 
635 

16/09/2013 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Нов показател за 
измерване на резултатите от иновациите в Европа - {SWD(2013) 325 final} 

COM(2013) 
624 

13/09/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Разработването на показател за 
изработване на иновации, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И 
КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Нов показател за измерване на резултатите от иновациите в 
Европа - {COM(2013) 624 final} 

SWD(2013) 
325 

13/09/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Изпълнение на Съобщението относно сигурността на 
енергийните доставки и международното сътрудничество и на заключенията на Съвета по 
енергетика от ноември 2011 г. - {SWD(2013) 334 final} 

COM(2013) 
638 

13/09/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Международно сътрудничество на ЕС и 
споразумения свързани с енергийния сектор, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА 
КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И 
СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Изпълнение на Съобщението относно сигурността на енергийните 
доставки и международното сътрудничество и на заключенията на Съвета по енергетика от 
ноември 2011 г. - {COM(2013) 638 final} 

SWD(2013) 
334 

13/09/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Годишен доклад за 2012 г. относно финансовата 
помощ за разширяване - (ИПП, ФАР, CARDS, инструмента за предприсъединяване за Турция и 
преходния финансов инструмент) - {SWD(2013) 326 final} 

COM(2013) 
625  
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Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 
Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

21.09.2013 L251  C273 C274  

20.09.2013 L250  C272  

19.09.2013 L249  C270 C270E C271  

18.09.2013 L247 L248  C269 C269A C269E  

17.09.2013 L246  C266 C267 C268  

 

 
 

 
 

 

Книги от фонда на Европейския документационен център 
 

 

 

Книги получени в ЕДЦ 

 

 

Labor market developments in Europe 

Издание относно пазара на труд в Европа за 2011 г. 

ЕС 1680 

 

European economy – Public finance in EMU - 2011 

Публичните финанси в икономическия и паричен съюз за 2011 г.  

ЕС 1681 

 

Tax reforms in EU – MEMBER STATES 2011 

Данъчни реформи в ЕС за 2011 г. 

ЕС 1682 

 

European economic – Forecast – 2011 

Икономически преглед на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1683 
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Product market review – 2010-2011 

Преглед на пазара на продукти в ЕС за 2010-2011 г. 

ЕС 1684 

 

The European Economic and Social committee during the Polish Presidency 

Издание относно икономическия и социален съвет по време на полското 

председателство – юли-декември 2011 г. 

ЕС 1685 

 

Living and working in Europe – yearbook 2010 

Годишник относно живот и работа в Европа 

ЕС 1686 

 

Cities of tomorrow  

Градове на бъдещето чрез регионалната политика 

ЕС 1687 

 

JRC REPORT 

Доклад на изследователския и научен център за 2011 г. 

ЕС 1688 

 

Employment policy – Social Europe guide VOL 1 - 2011 

Първо издание на политиката на заетостта в Европа за 2011 г. 

ЕС 1689 

Agriculture and fishery statistic – 2009/2010 

Статистика за земеделие и риболов за периода 2009/2010 г.  

ЕС 1690 

 

Energy, transport and environment indicators 

Статистическо издание относно транспорт и околна среда за 2011 г. 

ЕС 1692 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Народно събрание 
  Отдел „Европейско право” 

     eubulletin@parliament.bg 
vesna@parliament.bg 

 

 

mailto:eubulletin@parliament.bg
mailto:vesna@parliament.bg

