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Тема на седмицата 
 

 

 

Парламентът дава рамо на малкия 

бизнес - основата на европейската 
икономика 

 
 

Европейското законодателство трябва да 

помогне на малките и средните предприятия (МСП) в 

Европа да развият успешни стратегии за 

международен бизнес и да използват възможностите, 

които предлага световният пазар, заявява 

австрийският депутат от ЕНП Паул Рюбих, автор на 

доклад на ЕП за конкурентоспособността на малкия 

бизнес. Тези предприятия, които наброяват 23 

милиона, са основата на европейската икономика, 

подчертава г-н Рюбих.  

Малките и средните предприятия 

представляват 99% от всички компании и генерират 

58% от общия оборот в ЕС. Ето защо тяхното 

развитие има основополагащо значение за 

конкурентоспособността на Европа и за 

повишаването на нейната привлекателност като 

място за инвестиции и производство, казва г-н 

Рюбих. 

Докладът предлага да се създаде многоезичен 

онлайн портал, който ще предоставя информация на 

малките и средните предприятия за приоритетните 

пазари. Подчертава се и значението на програми 

като "Еразъм за млади предприемачи", които следва 

да дават възможност за обмяна на знания и добри 

практики с центрове на високи постижения в и извън 

ЕС. 

Докладът на г-н Рюбих е приет в комисията по 

промишленост, изследвания и енергетика и предстои неговото разглеждане в пленарна 

зала.  

 
 
Източник: страницата на Европейския парламент 



Седмичен бюлетин Брой 15 
8 октомври 2012 г. 

 

Народно събрание 

Отдел „Европейско право” 
3 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

Разширяването на парламентарното сътрудничество и на търговско-

икономическите връзки обсъди заместник-председателят на Народното събрание 

Анастас Анастасов с индонезийска парламентарна делегация 

04.10.2012 г. 

 
Разширяването на парламентарното сътрудничество и на търговско-

икономическите връзки между България и Индонезия бяха основните теми на срещата на 

заместник-председателя на Народното събрание Анастас Анастасов с индонезийска 

парламентарна делегация. Делегация на групата за приятелство с България в 

индонезийския парламент, водена от нейния председател Кайрул Анвар, е на тридневно 

официално посещение в България. 

Заместник-председателят на Народното събрание припомни, че през миналата 

година се навършиха 55 години от установяване на дипломатически отношения между 

България и Индонезия. Длъжни сме да развиваме тези връзки и посещението ви в 

България предоставя възможност за задълбочаване на нашето взаимно разбирателство и 

приятелство, допълни Анастас Анастасов. Той подчерта, че двустранните отношения 

трябва да се градят на основата на прагматизъм, като сред сферите от взаимен интерес 

са търговско-икономическото и инвестиционното сътрудничество. 

Председателят на Групата за приятелство Индонезия – България Кайрул Анвар 

отбеляза, че посещението на делегацията ще бъде много добра отправна точка за по-

нататъшно задълбочаване и развиване на двустранните отношения. Той подчерта, че 

между България и Индонезия са подписани 19 споразумения и заяви желанието на 

страната си за по-тясно сътрудничество и в областите на икономиката и отбраната. През 

2010 г. едва 207 българи са посетили Индонезия, през 2011 година те са били 310, 

посочи Кайрул Анвар и изрази надежда, че в бъдеще те ще се увеличат няколкократно. 

На 4 октомври 2012 г. индонезийските парламентаристи разговаряха в Народното 

събрание с Групата за приятелство България – Индонезия. Гостите са в България по 

покана на нейния председател Николай Пехливанов. Те се срещнаха с народните 
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представители от Комисията по външна политика и отбрана и от Комисията по 

икономическа политика, енергетика и туризъм. 

В рамките на визитата си в България делегацията посети град Пловдив, където 

разговаря със заместник-кмета на Общината по въпросите на културата, образованието, 

туризма, европейските политики, иновации и развитие Стефан Стоянов. Индонезийските 

парламентаристи бяха и в Сопот и Казанлък. В Сопот те се срещнаха с изпълнителния 

директор на Вазовски машиностроителни заводи ЕАД инж. Иван Стоенчев, а в Казанлък - 

с генералния директор на „Арсенал 2000“ АД Николай Ибушев и с кмета на Общината 

Галина Стоянова. 

 

Предстоящи събития  
 

08/10/2012 

17:00 Председателят на Народното събрание Цецка Цачева ще присъства на честването 

на 100-годишнината от Балканската война в Плевен  

 

 

Годишна работна програма   

 

 

Годишна работна програма на НС по въпросите на ЕС за 2012 г. 

 

 

 

 

 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

    

На 5 октомври 2012 г. Комисията по околната среда и водите разгледа и прие на 

първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на 

атмосферния въздух, № 202-01-57, внесен от Министерски съвет на 18.09.2012 г.  

Със законопроекта се предвиждат разпоредби, гарантиращи съответствието на 

българското законодателство с част от изискванията на Директива 2010/75/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно намаляването на 

емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на 

органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на 

превозните средства и за изменение на Директива 1999/13/ЕО. 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7324
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7324
http://www.parliament.bg/bg/grp2012
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/234
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 

Лондон не е искал ограничаване на влизането на български работници 

 

 

Великобритания не е искала промяна на европейските договори, която да допуска 

ограничаване на свободното движение на работници, съобщи Европейската комисия, 

цитирана от БНР.  

По повод изявленията на британския вътрешен министър Тереза Мей за 

евентуални ограничения на достъпа на работници от определени страни, говорителят на 

Европейската комисия по въпросите на социалната политика Джонатан Тод припомни, че 

това е тема, която от време на време се появява в политическия дебат в Обединеното 

кралство, но подчерта:  

Правото на свободно движение съществува в европейските договори от 1957-а 

година и доколкото ми е известно, британското правителство не е внасяло никакво 

искане за ревизирането на тези договори в посока ограничаване на свободното 

движение. То е от огромна полза както за европейската, така и за британската 

икономика. Обединеното кралство също до този момент е спечелило от притока на 

работници от новите страни-членки.  

  

 

Източник: europa.bg 

 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

Евродепутати заявяват подкрепа за прехода на 

Тунис към демокрация 

 
Революционерите може и да са оставили 

оръжията, но процесът, започнал с Арабската пролет, 

далеч не е приключил. Страните в региона ще трябва 

да преминат през сложен политически, икономически и 

социален преход. На 2 октомври депутатите от 

комисията по външни работи се срещнаха с 

ръководителя на правителството в Тунис Hamadi Jebali 

и го увериха в подкрепата на Парламента за демократизацията в страната. Това послание 

бе повторено и от председателя на ЕП Мартин Шулц при неговата среща с г-н Jebali.  
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В заседанието на комисията по външни работи беше засегнат широк кръг въпроси: 

от нужното време за изработване на нова конституция през подготовката на 

парламентарни избори и вълненията в региона, породени от протестите срещу 

антиислямски филми, до положението на жените в обществото. Г-н Jebali изрази 

благодарност за солидарността на ЕС с гражданите на Тунис и призова за засилено 

сътрудничество в икономическата област, в сферите на изследванията и образованието.  

Ръководителят на правителството в Тунис отрече всички видове екстремизъм и 

заклейми атаката срещу американското посолство през септември. "Трябва да се поучим 

от този инцидент, вземат се всички необходими правни мерки за съдебното преследване 

на отговорните лица", заяви той и добави: "Хората в Тунис са обединени в отхвърлянето 

на такъв тип поведение". 

 

 

 

Rui Tavares: Не трябва да се прилагат двойни 

стандарти към Унгария 

 
Европейският парламент подготвя доклад 

доколко новата конституция и законодателството на 

Унгария отговарят на ценностите и принципите на 

европейските договори и Хартата на основните права 

на ЕС. Делегация на комисията по граждански свободи 

на ЕП посети страната в края на септември, за да 

събере информация и уточни фактите. Докладчикът на 

Парламента Rui Tavares (Зелени, Португалия) настоява, че ролята на ЕП е да гарантира, 

че не се прилагат двойни стандарти към никого. Ето какво ни каза той.  

Защо ЕП реши да изпрати мисия за проучване на фактите в Будапеща?  

Когато министър-председателят на Унгария Виктор Орбан дойде в Страсбург за 

пленарния дебат през януари, той отправи покана. Дебатът беше противоречив, но 

всички се съгласиха, че делегация на ЕП трябва да отиде в Унгария и да види на място 

какво представляват законодателните промени и новата конституция. След дебата 

Парламентът гласува резолюция, призоваваща за доклад по темата. Една от първите 

наши задачи беше да организираме посещението в Унгария. 

Какви са заключенията от посещението? 

Властите в страната ни оказаха сътрудничество. Бяхме щастливи да видим, че 

представители на правителството, опозицията, неправителствени организации, държавни 

служители от съдебната власт и съдии ни посрещат гостоприемно. Зададохме въпросите, 

които трябваше да зададем. Отговорите не винаги съвпадаха, но прекарахме три 

изключително продуктивни дни там. 

Някои казват, че ЕП прилага двойни стандарти, като изпраща такава мисия в 

Унгария, а си затваря очите в други случаи. 

Съвсем не е така. Аз съм се занимавал с проблеми относно основните права в 

Литва, Ирландия, Италия, Нидерландия, Франция, както и в скорошния дебат относно 

Румъния. Лично аз бих приветствал една по-активна позиция на ЕП в случая с Румъния. 

Докато бяхме в Унгария, чух някои оплаквания за прилагането на двойни стандарти. 

Смятам, че ние трябва да бъдем сезирани по толкова сериозни случаи, засягащи 

основните права. Европейският парламент трябва да гарантира, че не се прилагат двойни 

стандарти и че Европейската комисия също не прилага двойни стандарти. Не може да има 

дискриминация, двойни стандарти или набелязване на страна-членка като изкупителна 

жертва. Досега не сме имали такива случаи. 

Как да се избегне създаването на подозрения за прилагане на двойни стандарти? 

ЕП трябва да помисли за запознаване с добрите практики, за оценката и 

последващия контрол върху страните, които се присъединяват към ЕС. Ние оставаме с 
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впечатлението, че макар Копенхагенските критерии да са много стриктни към 

присъединяващите се страни, ЕС живее с илюзията, че след като една страна влезе в 

клуба, тя е чиста от гледна точка на основни права, демокрация и плурализъм. ЕП трябва 

да бъде готов, институционално, правно и от гледна точка на технически познания, да 

направи така, че да съществува контрол върху страните-членки след присъединяване.  

Мисията за проучване на фактите беше етап в подготовката на Вашия доклад. 

Какво следва оттук нататък? 

Сега ще обработим събраната в Будапеща информация и ще представим доклад за 

мисията възможно най-скоро. За окончателния доклад ще трябва да вземем предвид 

кореспонденцията между унгарското правителство и Венецианската комисия, която скоро 

ще излезе със становище за законодателните промени. Ние го очакваме с интерес, тъй 

като сме използвали техните по-ранни доклади в работните си документи. Ще 

публикуваме още работни документи, включително един за медийния плурализъм и 

свободата на медиите, вероятно през ноември. Но все още няма краен срок за 

окончателния доклад. 

 

 

"Европейският бюджет е начинът да 

стимулираме растежа и заетостта" 

 

 

Имаме нужда от повече европейски 

политики, а не по-малко, за да се справим успешно 

с кризата, смята Giovanni La Via (ЕНП, Италия), 

един от основните преговарящи на ЕП за бюджета 

на ЕС за 2013 г. По време на чат с почитателите на 

Парламента във Facebook той наблегна на няколко 

основни елемента в усилията за възстановяване на 

икономиката: "Ние трябва да инвестираме по 

отговорен начин в изследвания, малки и средни 

предприятия и иновации".  

Г-н La Via изтъкна, че европейският бюджет 

осигурява средства за инвестиции, което означава, 

че финансирането на европейско ниво дава по-

висока възвръщаемост от средствата, изразходвани 

на национално ниво. "Например, в областта на 

науката и изследванията, едно евро, инвестирано 

от европейския бюджет, носи възвръщаемост от 14 

евро". 

Г-н La Via не може да се съгласи с предложението на Съвета за ограничаване на 

финансирането на програми за изследвания и развойна дейност в бюджета за следващата 

година. "Твърдо смятам, че програмите за изследователска и развойна дейност са много 

важни за икономическия растеж и създаването на работни места. Не е възможно да 

увеличим нивото на заетост без подкрепа за изследванията и иновациите". 

Италианският депутат определено показа, че темата го вълнува искрено. Той 

надхвърли с четвърт час времето от 45 минути, първоначално предвидено за чата, и 

приключи участието си с нежелание заради друг ангажимент. 

Парламентарната комисия по бюджети гласува тази седмица да възстанови 

първоначалните предложения на Комисията, а в някои случаи и да заложи по-големи 

суми в области от изключително значение за съживяването на икономиката като 

изследванията, предприемачеството и заетостта. Гласуването в комисия оформя 

преговорните позиции на Парламента в предстоящите консултации със Съвета и 

Комисията, които ще определят окончателното споразумение за бюджета.  
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Г-н La Via признава, че кризата прави преговорите относно бюджета още по-

сложни. Въпреки това той изрази надежди, че на 9 ноември ще се достигне до съгласие 

със Съвета за финансирането на ЕС: "Точно във времена на криза ние трябва да покажем 

силата да продължим напред", заяви депутатът. 

Според него е възможно в бъдеще страните-членки да предоставят по-малкo 

средства в европейския бюджет: "Ние обмисляме да подкрепим в преговорите за 

дългосрочната бюджетна рамка за 2014 - 2020 г. въвеждането на данък върху 

финансовите сделки. Ние трябва да увеличим дела на собствените ресурси във 

финансирането на европейския бюджет".  

В същото време г-н La Via се опитва да гледа на кризата като възможност за още 

по-тесен съюз на страните в Европа. "Вярвам, че целта на нашата работа е обединението 

на европейските държави. Ние трябва да преодолеем нашите различия и да се 

съсредоточим върху това, което ни обединява".  

 

 

 

Световен ден на учителите: ролята на ЕС 

 

 

На 5 октомври 2012 г. светът отбелязва с 

признание ролята на учителите за развитието на 

талантите на младите поколения. Изискванията към 

хората, упражняващи тази важна професия, 

нарастват непрекъснато в днешния динамичен век. 

Какво може да направи ЕС за тях? Учители от 

България и Швеция, които посетиха Европейския 

парламент тази седмица, споделиха някои идеи, 

сред които налагане на задължителни минимални норми в областта на образованието и 

развитие на програмите за международен обмен за преподаватели.  

Г-жа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе в ЕП 

заедно с група учители на 3 октомври 2012 г. Според нея учителите са сред онези, които 

трябва да дадат отговор на новите предизвикателства в Европа, породени от 

икономическата криза. 

"Европа не може да се справи с бедността, безработицата, ксенофобията, ако 

хората не получават подходящо образование", каза тя. "Учителите са натоварени с 

важната мисия да съдействат за личностното развитие на нашите деца и затова те имат 

своята значима роля за развитието на обществото." 

Г-жа Такева би искала квалификацията на учителите и финансирането на 

образователната система да бъдат обявени за приоритети. "Европейският съюз може да 

допринесе с налагането на минимални задължителни норми в областта на образованието 

- например, с определянето на минимален дял на средствата за образование в размер на 

поне 6% от брутния вътрешен продукт и с въвеждането на минимални размери на 

работната заплата на учителите. ЕС трябва да регламентира и поддържането и 

развиването на квалификацията на учителите". 

Обогатяване на знанията и уменията 

Дан Свенсон, който посети Парламента на 2 септември 2012 г. с група ученици и 

учители от южна Швеция, вижда друга важна роля за ЕС - предоставяне на възможности 

да се запознаят с това как работи друга образователна система. "Много ценно е ценно да 

се види отвътре как се преподава и какви са педагогическите подходи в други страни", 

каза той.  

Г-н Свенсон смята, че много учители се страхуват да отидат в чужбина - "те гледат 

на класната стая като своето царство", а ако участват в програма за обмен, "кой би се 

погрижил за уроците, за ежедневната работа?".  
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Примери за европейски програми за обмен са "Коменски", която позволява на 

млади хора и на работещи в образователната сфера да опознаят различните европейски 

култури, езици и ценности, както и "Еразъм", която се фокусира върху сферата на 

висшето образование.  

Г-жа Мария Енгман, учител по политически науки от същата шведска група, смята, 

че посещения в европейските институции като това, в което тя участва, придават ценно 

усещане за конкретност и автентичност на ЕС. Тя би искала да има повече възможности 

за посещения на институциите на ЕС, тъй като това подобрява осведомеността на 

учениците и стимулира тяхната гражданска активност. 

 

 

 

Ален Ламасур: Програмата "Еразъм" и парите за 

страните в криза са под заплаха 

 

Неосигуряването на достатъчно средства за 

европейския бюджет заплашва функционирането на 

европейските политики в страните-членки, включително 

инвестициите в страните, които са най-засегнати от 

кризата, както и основни програми като "Еразъм", заяви 

председателят на комисията по бюджети Ален Ламасур 

(ЕНП, Франция) на 4 октомври 2012 г. и настоя за решение на проблема както за 

настоящата година, така и за 2013 г.  

"Ние не сме предвидили в бюджета за 2012 г. достатъчно средства за плащания... 

затова кохезионните средства са под заплаха, също и Европейският социален фонд и 

програмите "Еразъм" и за обучение през целия живот, дори програмите за изследвания и 

иновации", заяви г-н Ламасур, след като бюджетната комисия гласува да отхвърли 

предложените от Съвета драстични съкращения в бюджета на ЕС за 2013 г. 

Гласуването в комисия е част от продължаващата сложна процедура за намиране 

на съгласие между Парламента, Комисията и Съвета относно бюджета за следващата 

година в момент, в който дефицитът във финансовия план за 2012 г. става очевиден. В 

изказването си г-н Ламасур предупреди, че "ние задължително трябва да осигурим 

адекватно ниво на средства за плащания, за да изведем докрай тези програми, които са 

заплашени". 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Новини от Европейската комисия 

 

Творческа стратегия - 01/10/2012 г. 

 

С нов план се цели европейската културна и творческа индустрия да стане по-

конкурентоспособна чрез засилване на заетостта и растежа. 

Преминаването към цифрови технологии, глобализацията и променящото се 

поведение на потребителите са сред предизвикателствата пред тази индустрия днес. 

Например за предприятията от творческия сектор е трудно да привличат 

инвестициите, нужни за въвеждане на цифрови технологии, които са много важни с оглед 

на намаляването на производствените разходи и достъпа до нови пазари. 

Комисията предлага серия от мерки в тази насока на национално равнище и 

на равнище ЕС, които включват подкрепа за развиването на умения и предоставянето на 

инвестиции. 

Помощта е необходима, тъй като Европа преживява икономическа криза. Около 8,5 

.млн. души работят в творческата индустрия в Европа, като в нея се включват 

архитектура, художествени занаяти, културно наследство, дизайн, фестивали, мода, 

филми, музика, сценични и изобразителни изкуства, библиотеки, издателска дейност, 

радио и телевизия.  

На този сектор се падат близо 4,5 % от БВП на ЕС, като той има и значителен 

принос към други индустрии, където все по-често креативността и дизайнът са двигател 

на иновациите. 

Пряко действие 

Комисията призовава страните от ЕС да насочат усилията си към подобряване на 

уменията и достъпа до финанси, повишаване на конкурентоспособността, увеличаване на 

износа и укрепване на връзките с други индустрии. 

На равнище ЕС Комисията предлага да се използват стратегически 1,8 млрд. евро, 

предназначени за следващата програма „Творческа Европа“ (2014-2020 г.), както 

и други налични средства. Плановете включват: 

подпомагане на предприемачеството чрез намаляване на бюрократичните пречки 

за малките предприятия, които са голяма част от културната и творческата индустрия; 

интегриране на цифровия пазар на ЕС, например чрез общ подход за защита на 

правата на интелектуална собственост и намаляване на количеството на 

фалшифицираните изделия, продавани по интернет; 

насърчаване на развиването на контакти и обмена на добри практики в Европа; 

гарантиране на банкови заеми с цел улесняване на достъпа до финанси за 

предприятия и организации от творческия сектор; 

подпомагане на мерки за създаване на аудитория, изпробване на бизнес модели и 

повишаване на международния износ; 

предоставяне на средства за образование и обучение, например чрез програмата 

на ЕС „Еразъм за всички “; 

и зползване на наличните средства за повишаване на приноса на културата към 

регионалното и местно развитие – както в градските, така и в селските райони. 

Още за помощта на ЕС за културата  

 

 

 
 

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/communication-sept2012.pdf
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_de.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_de.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_de.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_de.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/culture/index_de.htm
http://ec.europa.eu/culture/index_de.htm
http://ec.europa.eu/culture/index_fr.htm
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Нови мерки за развитие на европейския единен пазар - 03/10/2012 г. 
 

Нови предложения за икономическа интеграция на страните от ЕС ще бъдат от 

полза за потребителите, работещите и предприятията. 

Предложенията допълват първия набор от 12 приоритетни действия за 

подобряване на функционирането на единния пазар от 2011 г. 

Очаква се тези мерки да стимулират растежа и заетостта, като допринесат за още 

по-лесно движение на хора, стоки, услуги и капитали в целия Съюз. 

Засилената интеграция ще помогне също за по-бързо възстановяване на ЕС от 

световната финансова криза. Новите предложения, включени в Акт за единния пазар II 

, имат за цел: 

да се отвори пазарът националните пътнически ЖП услуги за конкуренти от други 

страни на ЕС, като по този начин се подобри качеството и се понижат цените; 

да се премахнат сложните административни процедури за транспортиране на стоки 

между пристанища в ЕС, като по този начин се повиши конкурентоспособността на 

морския транспорт в ЕС спрямо железопътния, сухопътния и въздушния транспорт; 

да се ускори напредъкът към управление на равнище ЕС на въздушното 

пространство на Европа чрез Единно европейско небе , като по този начин се подобри 

безопасността и се намалят разходите на авиокомпаниите с близо 5 млрд. евро годишно; 

да се приложат настоящите мерки за отваряне на националните енергийни пазари, 

като по този начин се спестят на потребителите до 13 млрд. евро годишно; 

да се доразвие онлайн порталът за търсене на работа EURES, като по този начин се 

помогне на търсещите работа да се свържат с подходящи работодатели в ЕС; 

да се подобри достъпът на предприятията до дългосрочно финансиране, като по 

този начин се помогне на новосъздадени и малки фирми да се разраснат; 

да се преразгледат правилата на ЕС за несъстоятелност и се даде втори шанс на 

жизнеспособните предприятия и предприемачи; 

да се подобри ефективността на услугите за онлайн плащания, като по този начин 

се насърчат повече потребители да пазаруват по интернет; 

да се намалят разходите за изграждане на инфраструктура за високоскоростен 

интернет и се увеличи достъпа до широколентови услуги; 

да се превърне електронното фактуриране в стандарт за държавните поръчки, като 

по този начин се спестят на публичния сектор около 1 млрд. евро годишно; 

да се подобрят правилата и проверките за безопасност на стоките по границите на 

ЕС, като по този начин се възпрепятства попадането на опасни и вредни продукти на 

пазара; 

да се даде на всички право на основна разплащателна банкова сметка, да се 

гарантира прозрачността и сравнимостта на банковите такси и да се улесни смяната на 

банки за потребителите. 

Следващи стъпки 

През Седмицата на единния пазар (15-20 октомври) ще бъдат отбелязани 

20 десетилетия европейска интеграция и ще бъдат обсъдени новите предложения на 

национални прояви в цяла Европа. 

Комисията ще призове Европейския парламент и лидерите на страните от ЕС да 

приемат конкретни предложения като приоритет до пролетта на 2014 г. 

Единен пазар на ЕС – обща политическа рамка  

Акт за единния пазар 

20 години единен пазар 

Връзки по темата 

План за по-силна европейска икономика 

Преглед на състоянието на единния пазар 

Много страни, един пазар 

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_en.pdf
http://ec.europa.eu/transport/air/single_european_sky/single_european_sky_en.htm
http://ec.europa.eu/eures/
http://www.singlemarket20.eu/de/single-market-week/overview
http://www.singlemarket20.eu/de/single-market-week/overview
http://www.singlemarket20.eu/fr/single-market-week/overview
http://www.singlemarket20.eu/de/single-market-week/national-events
http://www.singlemarket20.eu/de/single-market-week/national-events
http://www.singlemarket20.eu/fr/single-market-week/national-events
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_1_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_1_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_1_fr.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_bg.htm
http://www.singlemarket20.eu/bg/
http://ec.europa.eu/news/economy/110413_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/110331_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/101028_1_bg.htm
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Източник: страницата на Европейската комисия 

 
 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

 

 

 

Кипър поема председателството на ЕС на 1 юли 

2012 г. на фона на продължаващи опасения във връзка с 

бавното темпо на икономическото възстановяване и 

кризата със суверенните дългове в еврозоната. 

Публичните бюджети трябва да бъдат приведени в 

съответствие с договорените ограничения в ЕС, а също 

така трябва да се стимулира растежа. През следващите 6 

месеца Кипър ще насочи вниманието си към мерки в 

подкрепа на тези цели. 

Една от основните задачи на страната е да постигне споразумение по бюджетните 

предложения за 2014-2020 г. на Комисията. Бюджетът определя 

средносрочните приоритети на ЕС – ускоряване на икономическия растеж, създаване на 

работни места и повишаване на конкурентоспособността. 
По време на своето председателство Кипър ще продължи да работи за подобряване 

на икономическата координация между страните от ЕС и за контрол над националните 

бюджети с цел поддържането им в рамките на договорените ограничения. 

Друг приоритет са инвестициите в програми, създаващи повече и по-добри работни 

места, както и усвояването на съответните умения по-специално от безработни млади 

хора. 

Кипър ще продължи работата по програми, насърчаващи по-активен и 

здравословен начин на живот и по програми, свързани със застаряването на 

европейското население.  

Свързване на Европа 

Кипър се надява да постигне напредък по предложенията на Комисията за реални 

ползи от европейската икономическа интеграция (единния пазар) за гражданите и 

предприятията, което освен всичко друго ще стимулира растежа.  

Ще бъде поставен акцент върху мерки за подпомагане на процъфтяването на 

малки предприятия и върху създаването на единен цифров пазар . 

 

Кипър ще контролира текущите преговори за свързване на европейските 

енергийни, транспортни и комуникационни мрежи. Свързването на инфраструктурата в 

ЕС засилва конкуренцията и спомага за намаляване на цените за потребителите. 

Една от основните цели на Кипър е да постигне споразумение за по-интегрирана 

морска политика. Обмисляните от лидерите на ЕС предложения на Комисията целят 

засилване на координацията в Съюза с оглед по-ефективно управление на морските 

ресурси. 

Управление на европейските граници 

http://www.cy2012.eu/en/page/home
http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_de.htm
http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_de.htm
http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/pillar.cfm
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Постигането на споразумение по общите правила за търсещите убежище също е 

важно с оглед на миналогодишните събития в Северна Африка и последвалата ги 

мащабна имиграция в Европа. 

Лидерите на ЕС искат управлението на външните граници на Съюза да се подобри. 

Те обмислят също така нови споразумения за Шенгенското пространство. 

 

Още за 6-месечната програма на Кипър  

 

 

Уеб сайт на Кипърското председателство: http://www.cy2012.eu/ 

 

 

 
 
Инициативи на ЕС  
 

Възможности за работа в Европа - 05/10/2012 г. 

 

 

В цяла Европа през годината се провеждат 

стотици дни на труда. Те са идеална възможност за 

завършващи училище или университет и за хора с 

трудов опит да открият какви свободни работни места 

има в други европейски страни. 

Основната проява е Европейският ден на труда 

в събота, 6 октомври, от 10:00 до 17:00 часа в 

централната сграда на Комисията „Берлемон“ в 

Брюксел. 

Т ърсещите работа могат да бъдат интервюирани на място от работодатели от цяла 

Европа. Можете също така да получите информация и съвети за търсенето и 

кандидатстването за работни места в други страни от ЕС. На разположение на търсещите 

работа ще бъдат съветници от портала за трудова заетост EURES. 

Регистриране за участие в деня на труда 

Участието е безплатно, независимо дали става лично или онлайн. Просто се 

регистрирайте онлайн и качете автобиографията си на сайта. Можете също така да 

посочите от какви работни места се интересувате, така че евентуалните работодатели да 

могат да видят автобиографията ви предварително. Ако участвате лично, донесете 

няколко копия от нея на хартия, за да ги раздадете на работодатели по време на 

проявата. 

В Брюксел представители на повече от 60 компании ще се срещнат с кандидатите 

за работа. Предлагат се около 2000 работни места. 

Ако не можете да пътувате до Брюксел, регистрирайте се за участие онлайн. В 

деня на проявата можете да се свържете с работодатели или със съветниците от EURES 

директно – чрез чат, аудио- или видеовръзка. Близо 70 компании са се регистрирали за 

онлайн участие в деня на труда. 

Освен това можете да гледате директно излъчваните презентации и да задавате 

въпроси на участниците. 

Тазгодишният ден на труда е насочен към секторите на растежа, посочени от Комисията в 

нейния пакет от препоръки от април 2012 г., и по-специално зелената икономика, 

здравеопазването и цифровата икономика. 

http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/jLSP+CAP1ejGpdeP_+CepQ==/
http://www.cy2012.eu/
http://europeanjobdays.eu/brussels/bg
http://ec.europa.eu/eures/
http://europeanjobdays.eu/brussels/bg/registration-webform
http://europeanjobdays.eu/brussels/bg/registration-webform
http://ec.europa.eu/news/employment/120419_bg.htm
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Миналата година в деня на труда в Брюксел участваха около 10 000 души. 

Работодателите получиха близо 6000 автобиографии, а 700 посетители бяха потърсени за 

второ интервю. 

В целия ЕС 

Можете да откриете ден на труда близо до вас през годината чрез календара с прояви на 

EURES. 

Още за европейската политика за заетост 

Връзки по темата 

Към възстановяване и създаване на работни места 

 
Източник: страницата на Европейската комисия 

 
 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени за 2012 г. 

 
Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно присъединяването на 

Европейския съюз към Договора за приятелство и сътрудничество в Югоизточна Азия - 

JOIN(2012) 1 Досие на документа 

СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Към изграждане на 

подновено партньорство за сътрудничество между ЕС и Тихоокеанския регион - 

JOIN(2012) 6 Досие на документа 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на 

работници в рамките на предоставянето на услуги - COM(2012) 131 Досие на документа 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

отговорностите на държавата на знамето по отношение на прилагането на Директива 

2009/13/ЕО на Съвета за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите 

на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на 

транспортните работници (ETF) относно Морската трудова конвенция от 2006 г. и за 

изменение на Директива 1999/63/ЕО - COM(2012) 134 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА за общото 

състояние на официалния контрол в държавите-членки по отношение на безопасността на 

храните, здравето на животните и хуманното отношение към животните и 

фитосанитарните въпроси - COM(2012) 122 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на директиви 1999/4/ЕО, 2000/36/ЕО, 2001/111/EО, 2001/113/EО и 

2001/114/EО по отношение на пълномощията, които ще бъдат предоставени на Комисията 

- COM(2012) 150 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

Външното измерение на координацията на социалната сигурност в ЕС - COM(2012) 153 

Досие на документа 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде взета от 

името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден със 

Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция, по 

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=bg&acro=calendar&eventCalendar=init
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=bg&acro=calendar&eventCalendar=init
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=81
http://ec.europa.eu/news/employment/120419_bg.htm
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18822/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18821/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18825/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18826/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18827/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18836/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18845/
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отношение на разпоредбите относно координацията на системите за социална сигурност - 

COM(2012) 152 Досие на документа 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде взета от 

името на Европейския съюз в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, 

създаден със Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските 

общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга 

страна, по отношение на разпоредбите относно координацията на системите за социална 

сигурност - COM(2012) 158 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 

Осъвременяване на начина, по който се осъществяват контактите с жалбоподателя във 

връзка с прилагането на законодателството на Съюза - COM(2012) 154 Досие на 

документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 

Борбата с престъпността в дигиталната ера: създаване на Европейски център по 

киберпрестъпност - COM(2012) 140 Досие на документа 

Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за изменение на Регламент (ЕО) № 1760/2000 по отношение на електронната 

идентификация на едър рогат добитък и за заличаване на разпоредбите относно 

доброволното етикетиране на говеждо месо - COM(2012) 162 Досие на документа 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

мобилизирането на 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 (EGF/2012/000 TA 2012 — техническа помощ по инициатива на 

Комисията) - COM(2012) 160 Досие на документа 

 

Вътрешен пазар и услуги  

Търговия 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки 

на Съюза и за определяне на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа 

на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави - 

COM(2012) 124 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 

прилагането на Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване използването на финансовата 

система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм - COM(2012) 168 

Досие на документа 

 

Данъчно облагане и митнически съюз 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение между 

Европейския съюз и Канада относно митническо сътрудничество по въпроси, свързани със 

сигурността на веригата на доставка - COM(2012) 144 Досие на документа 

 

Земеделие и развитие на селските райони 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение 

между Европейския съюз и Република Молдова относно закрилата на географските 

означения на земеделски продукти и храни - COM(2012) 138 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

Насърчаването и информирането в полза на селскостопанските продукти: стратегия с 

висока европейска добавена стойност за насърчаване на вкусовете на Европа - 

COM(2012) 148 Досие на документа 

 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18846/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18847/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18849/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18849/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18850/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18862/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18863/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18809/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18870/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18835/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18830/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18842/
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Околна среда  

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

рециклирането на кораби - COM(2012) 118 Досие на документа 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от [...] 

година за изменение на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и 

отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на пускането на пазара на преносими 

батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в 

електрически инструменти без захранващ шнур - COM(2012) 136 Досие на документа 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на приложение І към 

Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и 

отпадъците от опаковки - COM(2012) 141 Досие на документа 

 

Предприятия и промишленост  

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

опростяване на прехвърлянето на моторни превозни средства в друга държава членка в 

рамките на единния пазар - COM(2012) 164 Досие на документа 

 

Регионална политика  

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ 

относно стратегия на Европейския съюз за региона на Балтийско море - COM(2012) 128 

Досие на документа 

 

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде взета от 

името на Европейския съюз в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, 

създаден със Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските 

общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга 

страна, по отношение на разпоредбите относно координацията на системите за социална 

сигурност - COM(2012) 156 Досие на документа 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

L 266 

Година 55 

2 октомври 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 897/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 година за изменение 

на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на 

Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за 

амисулбром, ацибензолар-с-метил, димоксистробин, дифлуфеникан, метоксифенозид, 

никотин и циазофамид във или върху определени продукти (1). 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 898/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/533/ЕС 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18805/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18831/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18834/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18867/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18810/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18843/
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Решение на Съвета от 24 септември 2012 година относно позицията, която да бъде 

взета от Европейският съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден с член 11 от 

Споразумението между Европейския съюз и Грузия относно защитата на географските 

означения на селскостопанските продукти и храни, по отношение на приемането на 

процедурния правилник на Съвместния комитет. 

2012/534/ЕС 

Решение на Съвета от 24 септември 2012 година относно позицията на Европейския съюз 

в рамките на Съвместния комитет ЕС—ИКАО по отношение на решението за приемане на 

приложение за авиационна сигурност към Меморандума за сътрудничество между 

Европейския съюз и Международната организация за гражданско въздухоплаване за 

осигуряване на рамка за засилено сътрудничество. 

 

2012/535/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 26 септември 2012 година относно 

спешни мерки за предотвратяване на разпространението в рамките на Съюза на 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата 

дървесина) (нотифицирано под номер C(2012) 6543). 

 

L 267 

Година 55 

2 октомври 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 

година за приемане на предвидения в Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския 

парламент и на Съвета списък на ароматичните вещества, за въвеждането му в 

приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета и 

за отмяна на Регламент (ЕО) № 1565/2000 на Комисията и на Решение 1999/217/ЕО на 

Комисията (1). 

Регламент (ЕС) № 873/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 година относно 

преходните мерки, засягащи списъка на Съюза на ароматизантите и изходните 

материали, установен в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския 

парламент и на Съвета.  

 

L 268 

Година 55 

3 октомври 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 900/2012 на Комисията от 2 октомври 2012 

година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания [Agneau de lait des Pyrénées (ЗГУ)]. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2012 на Комисията от 2 октомври 2012 

година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания [Štajersko prekmursko bučno olje (ЗГУ)]. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 902/2012 на Комисията от 2 октомври 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 903/2012 на Комисията от 2 октомври 2012 

година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни 

мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение 

(ЕС) № 892/2012 за 2012/2013 пазарна година. 
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L 269 

Година 55 

4 октомври 2012 г 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС, Евратом) № 904/2012 на Съвета от 24 септември 2012 го ина за 

изменение на Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом относно определянето на 

възнагражденията на председателя и членовете на Комисията, на председателя, съдиите, 

генералните адвокати и секретаря на Съда, както и на председателя, членовете и 

секретаря на Съда на публичната служба на Европейския съюз. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 905/2012 на Комисията от 3 октомври 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 906/2012 на Комисията от 3 октомври 2012 

година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни 

мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение 

(ЕС) № 892/2012 за 2012/2013 пазарна година. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/536/ЕС 

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2012 година за 

мобилизирането 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/2011/017 ES/Aragón — строителство, подадено от 

Испания). 

 

2012/537/ЕС 

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2012 година 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/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard от Дания). 

 

L 270 

Година 55 

4 октомври 2012 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 103/2012 от 15 юни 2012 година за 

изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението 

за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 104/2012 от 15 юни 2012 година за 

изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението 

за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 105/2012 от 15 юни 2012 година за 

изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и 

сертифициране) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 106/2012 от 15 юни 2012 година за 

изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и 

сертифициране) и приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 107/2012 от 15 юни 2012 година за 

изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и 

сертифициране) към Споразумението за ЕИП. 
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Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 108/2012 от 15 юни 2012 година за 

изменение на приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и 

информационно общество) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 109/2012 от 15 юни 2012 година за 

изменение на приложение ХI (Електронни комуникации, аудиовизуални услуги и 

информационно общество), приложение XIX (Защита на потребителите) и Протокол 37 

към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 110/2012 от 15 юни 2012 година за 

изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 111/2012 от 15 юни 2012 година за 

изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 112/2012 от 15 юни 2012 година за 

изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 113/2012 от 15 юни 2012 година за 

изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 115/2012 от 15 юни 2012 година за 

изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 116/2012 от 15 юни 2012 година за 

изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 117/2012 от 15 юни 2012 година за 

изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 118/2012 от 15 юни 2012 година за 

изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 119/2012 от 15 юни 2012 година за 

изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 120/2012 от 15 юни 2012 година за 

изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 121/2012 от 15 юни 2012 година за 

изменение на Протокол 31 (относно сътрудничеството в специфични области извън 

четирите свободи) и Протокол 37 (съдържащ списъка, предвиден в член 101) към 

Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 122/2012 от 15 юни 2012 година за 

изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в 

специфични области извън четирите свободи. 

 
L 271 
Година 55 
5 октомври 2012 г. 
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2012 на Комисията от 4 октомври 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

РЕШЕНИЯ 

2012/538/ЕС 

Решение на Съвета от 24 септември 2012 година за назначаване на заместник-

член на Комитета на регионите от Малта. 

2012/539/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 26 септември 2012 година за 

освобождаване на производството и търговията на едро с електрическа енергия, 

произведена от конвенционални източници в макрозона „Север“ и макрозона „Юг“ в 

Италия, от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, 

извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и 
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пощенските услуги и за изменение на Решение 2010/403/ЕС на Комисията (нотифицирано 

под номер C(2012) 6665) (1). 

 

 

 

Книги от фонда на Европейския документационен център 
Книги получени в ЕДЦ 

 

 

Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe 

Издание относно болестите в Европа за 2010 г. 

ЕС 1643 

 

European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis 

Издание относно раковите болести в ЕС 

ЕС 1644 

 

Children and AIDS 

Доклад за децата и болестите 

ЕС 1645 

 

Bridging the gap: The role of monitoring and evaluation in evidence – based policy making – 

UNICEF 

Издание относно преодоляването на различията при децата 

ЕС 1646 

 

Core commitments for children in humanitarian action 

Издание относно основната грижа за децата в хуманитарната дейност 

ЕС 1647 

 

Forestry in the EU and the world: A statistical portrait 

Издание относно горите в ЕС и в света – 2011 г. 

ЕС 1648 

 

European competitiveness report – 2010 

Доклад за конкурентоспособността за 2010 г. 

ЕС 1649 

 

The European Economic and Social Committee during the Hungarian Presidency: January - 

June 2011 

Издание относно европейския икономически и социален комитет по време на 

унгарското председателство 

ЕС 1650 

 

Industrial relations in Europe – 2010 

Индустриални връзки в Европа – 2010 

ЕС 1651 

 

Europe’s energy position - Annual report 2010 

Доклад за енергийната позиция в Европа за 2010 г. 

ЕС 1652 
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Demography report 2010: Eurostat 

Доклад за демографията в ЕС за 2010 г. 

ЕС 1653 

 

SOLVIT – report 2010 

Доклад за СОЛВИТ за 2010 г. 

ЕС 1654 

 

2010 Annual report on the Functioning and Development of the Your Europe Advice service 

Годишен доклад относно функционирането и развитието на европейската 

съветническа служба за 2010 г. 

ЕС 1655 

 

Strategy for equality between women and men: 2010-2015 

Стратегия относно равенството между мъжете и жените: 2010-2015 

ЕС 1656 

 

Report on progress on equality between women and men in 2010 

Доклад относно напредъка за равенството между мъжете и жените за 2010 г. 

ЕС 1657 

 

The Social Dimension of the Europe 2020 strategy: A report of the social protection committee 

– 2011 

Социалното измерение в стратегията ЕВРОПА 2020 

ЕС 1658 

 

European agency for Safety and Health at Work – Annual report 2010 

Годишен доклад за 2010 година на Европейската агенция за безопасност и 

здраве при работа 

ЕС 1659 

 

Youth employment measures: European employment Observatory Review – 2010 

Мерки относно заетостта при младежта – преглед за 2010 г. 

ЕС 1660 

 

Second biennial Report on social services of general interest 

Втори доклад относно социалните служби от общ интерес 

ЕС 1661 

 

Joint research center – annual report 2010 

Годишен доклад на изследователския център на ЕС за 2010 г. 

ЕС 1662 

 

A field guide to the main languages of Europe 

Ръководство за основните езици в Европа 

ЕС 1663 

 

European center  for disease prevention and control – summary of key publications – 2010 

Издание на европейския център за превенция и контрол на заболяванията за 

2010 г. 

ЕС 1664 
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European economy – Capital flows to converging European economies from boom to drought 

and beyond 

Издание относно капиталовите потоци за 2011 г. 

ЕС 1665 

 

European economy – The economic adjustment programme for Ireland - 2010 

Издание относно икономическата програма за Ирландия за 2010 г. 

ЕС 1666 

 

European economy – The economic adjustment programme for Greece 

Издание относно икономическата програма за Гърция за 2011 г. 

ЕС 1667 

 

European economy – The economic adjustment programme for Ireland - 2011 

Издание относно икономическата програма за Ирландия за 2011 г. 

 

ЕС 1668 

 

European economy – The economic adjustment programme for Portugal – 2011 

Издание относно икономическата програма за Португалия за 2011 г. 

ЕС 1669 

 

Pre-accession economic programmes of candidate countries: EU commission assessments - 

2011 

Икономическа програма на страните кандидатки за членство на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1670 

 

European economy – Economic and fiscal programmes of potential candidate countries: EU 

commission assessments – 2011  

Издание относно икономическа и фискална програма на страните кандидатки за 

членство на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1671 

 

European economy – Progress towards meeting the economic criteria for accession: the 

assessments of the 2011 progress reports and the opinion (Serbia)  

Издание относно напредъка на икономиката на Сърбия в предприсъединяването 

към ЕС 

ЕС 1675 

 

European economy: The EU’s neighboring economies: coping with new challenges - 2011 

Издание относно предизвикателствата в икономиките на страните съседки на ЕС 

за 2011 г. 

ЕС 1676 

 

Report on the risk assessment of mephedrone in the framework of the Council decision of new 

psychoactive substances  

Издание относно наркотичните вещества за 2011 г.  

ЕС 1678 

 

European economic forecast - 2011 

Икономическо издание относно европейската икономика за 2011 г. 

ЕС 1679 
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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 

 

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 
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