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Тема на седмицата 
 

 

Хазартни игри онлайн: намаляване на риска - 
29/10/2012 г. 

 

 
Нов план за действие в областта на хазартните 

игри цели защита на потребителите, прекратяване на 

безотговорната реклама и борба с уговорените заради 

залагания спортни срещи. 

Секторът на онлайн хазартните игри се 

разраства. Покерът, казината, залаганията на спортни 

състезания и лотариите са крупен бизнес: през 2011 г. 

6,8 млн. европейци са участвали в онлайн хазартни 

игри, като приходите на организаторите на такива игри са достигнали 9,3 млрд. евро.  

Очаква се до 2015 г. тази цифра да достигне 13 млрд. евро. 

Много страни от ЕС въведоха правила за сигурност на участниците в хазартни 

игри, но системата във всяка страна е различна:  

Германия и Нидерландия забраниха някои видове онлайн хазартни игри; 

във Финландия, Португалия и Швеция онлайн хазартните игри се провеждат от един-

единствен организатор;  

Дания, Естония, Франция, Италия и Испания въведоха лицензи, така че повече 

компании да могат да предлагат онлайн хазартни игри. 

Всяка система цели защита на потребителите от измами и особено на уязвими 

групи като децата.  

При онлайн хазартните игри обаче отделните лица не са непременно защитени от 

законите на собствената си страна. Някой германец например може да предпочете да 

направи залог чрез уебсайт във Великобритания. 

Освен това Комисията ще направи редица препоръки на страните от ЕС за борба с 

уговарянето на резултите от спортни срещи заради залози. Предложенията ще обхванат 

обмена на информация, последващите действия в резултат на подозрителни спортни 

срещи, създаване на разпоредби за конфликт на интереси и откриване на горещи 

телефонни линии, на които да се съобщава за подозрително поведение. 

Изпълнението на инициативите от плана за действие ще започне през 2013 г. 

Още за законите на ЕС за залаганията  

 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_fr.htm
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

Присъединяването на България към 

Шенген, кризата в Европа и бъдещето на 

еврозоната обсъдиха председателят на 

Народното събрание Цецка Цачева и 

председателят на парламента на Дания 

Могенс Люкетофт 

 

30 октомври 2012 г. 

 

Присъединяването на България към 

Шенгенското пространство, кризата в Европа и 

бъдещето на еврозоната бяха основните теми на срещата на председателя на Народното 

събрание Цецка Цачева с председателя на парламента на Кралство Дания /Фолкетинг/ 

Могенс Люкетофт. Председателят на датския парламент е на двудневно официално 

посещение в България по покана на председателя на Народното събрание. 

Цецка Цачева изрази задоволство от добрите двустранни отношения между 

България и Дания и подчерта, че те се градят на доверие и сътрудничество. Тя отбеляза, 

че членството на България в Европейския съюз също допринася за засилване на 

традиционно добрите приятелски връзки между двете страни, а визитата на Могенс 

Люкетофт ще подпомогне за задълбочаване и на парламентарното сътрудничество. 

Председателят на парламента на Кралство Дания Могенс Люкетофт заяви, че 

посещението в България за него е изключително важно, защото в продължение на години 

е бил свързан с процеса на разширяване на Европейския съюз. Той припомни, че именно 

под председателството на Дания са приети т. нар. Копенхагенски критерии за членство в 

Съюза, които България е трябвало да изпълни преди пълноправното й членство в ЕС. 

Могенс Люкетофт подчерта, че е важно сътрудничеството между датските и 

българските парламентаристи да не бъде само в рамките на Европейския парламент, но и 

на национално ниво. 

Председателят на българския парламент даде висока оценка на Датското 

председателство на ЕС тази година и отбеляза, че тогава са били поставени ключови 

въпроси, свързани с икономическата стабилност на Еврозоната. Тя припомни, че след 

сериозни обсъждания е бил подписан и т. нар. фискален пакт. Цецка Цачева подчерта, че 

приоритет за българското правителство е запазването на финансовата стабилност на 

страната и посочи, че в тази посока са приети законодателни промени, с които се 

регламентира, че дефицитът на България трябва да бъде под 2 на сто, а разходите – до 

40 на сто от БВП. България има стабилни макроикономически показатели, но в 

следващите години основен приоритет трябва да бъде повишаването на 

конкурентноспособността на нейната икономика, добави председателят на Народното 

събрание. 

В отговор на въпрос на журналисти след срещата председателят на датския 

парламент Могенс Люкетофт каза, че според Дания България е изпълнила критериите за 

членство в Шенген. По отношение на това членство трябва да бъдат приложени 

политиките на Евросъюза, които сме приели и въвели заедно, добави той. Позицията на 
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Дания е много ясна, надявам се този въпрос да бъде решен много скоро, заяви Могенс 

Люкетофт. 

Председателят на Народното събрание информира, че на срещата са били 

обсъдени и актуални въпроси за състоянието на ЕС и за отговорността на държавите-

членки да спазват строга финансова дисциплина. България е остров на стабилността на 

Балканите, каза Цецка Цачева и допълни, че това мнение е било споделено на разговора 

и от нейния датски колега. Успоредно със строгите финансови правила, трябва да се 

осигурят политики, които да водят до растеж, посочи председателят на Народното 

събрание. Според нея това може да се постигне чрез програми за заетост, преодоляване 

на безработицата и конкурентоспособни политики, така че страната ни да бъде 

привлекателна за чуждестранните инвеститори. 

По-рано председателят на парламента Цецка Цачева посрещна официално датския 

гост пред паметника на “Незнайния воин”, където беше поднесен венец. 

По време на визитата си в България председателят на датския парламент Могенс 

Люкетофт има срещи с президента на Република България Росен Плевнелиев, със 

заместник-председателя на Народното събрание Георги Пирински, със заместник-

председателя на парламента Екатерина Михайлова, с членове на Групата за приятелство 

България – Дания и с депутатите от Комисията по външна политика и отбрана и 

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Той ще 

разговаря с вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и с 

управителя на БНБ Иван Искров. 

На 31 октомври 2012 г. председателят на датския парламент посети Пловдив, 

където разговаря с кмета на града Иван Тотев. Програмата на визитата предвиди също 

посещение на Старосел и среща с кмета на Община Хисаря Пенка Ганева. 

 

 

 

 

Предстоящи събития  
 

06/11/2012 

14:00 Заседание на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички 

данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. 

до края на месец март 2012 г. 

07/11/2012 

09:00 Пленарно заседание  

07/11/2012 

14:15 Заседание на Комисия по културата, гражданското общество и медиите 

07/11/2012 

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

фондове 

07/11/2012 

14:30 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 

08/11/2012 

09:00 Пленарно заседание  

09/11/2012 

09:00 Пленарно заседание  

09/11/2012 

11:00 Парламентарен контрол 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1481/sittings/ID/5963
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1481/sittings/ID/5963
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1481/sittings/ID/5963
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/715
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/236/sittings/ID/5961
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/240/sittings/ID/5962
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/240/sittings/ID/5962
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224/sittings/ID/5964
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/715
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/715
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/483
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Годишна работна програма   

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

 

На 31 октомври 2012 г. Комисия по икономическата политика, енергетика и 

туризъм разгледа и  прие на първо четене Законопроект за запасите от нефт и 

нефтопродукти, № 202-01-55, внесен от Министерски съвет на 18.09.2012 г.  

Законопроектът за запасите от нефт и нефтопродукти има за цел да въведе в 

националното законодателство изискванията на Директива на Съвета 2009/119/ЕО от 14 

септември 2009 г. за налагане на задължение на държавите-членки да поддържат 

минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти. 

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

Среща на върха Европа - Азия 

 

Петдесет държавни и правителствени ръководители от Европа и Азия се събират в 

столицата на Лаос за срещата на върха на Азиатско-европейския форум. В него участва и 

българският президент Росен Плевнелиев, съобщава БТВ. 

Очаква се на срещата на високо равнище Европа да се посвети на дипломатическа 

офанзива, за да убеди азиатските си партньори, че може да се възстанови от дълговата 

криза.   

Председателят на Европейската комисия Жозе Барозу подчерта, че на срещата ЕС 

ще обсъжда възможностите за инвестиции и търговия в Азия, но и въпросите относно 

предизвикателствата пред стабилността и сигурността в региона. 

При пристигането си в Лаос френският президент Франсоа Оланд призна, че в Азия 

съществува съмнение в способността на Европа да бъде зона на стабилността и на 

растежа. 

 

Източник: europa.bg 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/grp2012
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224


Седмичен бюлетин Брой 19 
5 ноември 2012 г. 

 

Народно събрание 

Отдел „Европейско право” 
6 

 

 

 

 

 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Филмови дни на наградата LUX: Гледайте филмите 

финалисти 

 

За пръв път през тази година имате възможност да 

гледате на голям екран филмите финалисти за наградата LUX 

на Европейския парламент, да обсъдите подбрани образци на 

съвременното европейско кино и да определите своя фаворит 

за наградата. Трите филма - Csak a szél (Само вятърът) на 

Bence Fliegauf, Io sono Li (Шун Ли и Поетът) на Andrea Segre и 

Табу на Miguel Gomes - ще бъдат прожектирани във всички 27 

страни-членки със субтитри на съответния език. Не 

пропускайте това интересно събитие!  

Филмовите дни на наградата LUX започнаха в 

Люксембург на 22 октомври 2012 г. Зрителите ще имат 

възможност да дискутират посланията на филмите с депутати 

от Европейския парламент, представители на културни институти, неправителствени 

организации и гражданското общество. Носителят на наградата за тази година ще бъде 

определен от депутатите в Европейския парламент и ще бъде обявен на 21 ноември 2012 

г. 

Наградата LUX на Европейския парламент е учредена през 2007 г. с цел да 

привлече вниманието към европейското кино и да стимулира дебата за европейските 

ценности и връзката им с актуални социални теми. 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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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 

 

 

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

морските ресурси. 

Управление на европейските граници 

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/ 

 

Новини от Европейската комисия 

 

Виж: Тема на седмицата 

 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени за 2012 г. 

 
Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи 

на Португалия за 2012 г. и за представяне на становище на Съвета относно програмата за 

стабилност на Португалия за периода 2012—2015 г. - COM(2012) 324 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Общи принципи на националните коригиращи 

механизми във фискалната област - COM(2012) 342 Досие на документа 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от [... ] година относно сключването на 

Споразумението между Европейския съюз и Република Турция за обратно приемане на 

незаконно пребиваващи лица - COM(2012) 239 Досие на документа 

Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи 

на Румъния за 2012 г. и за представяне на становище на Съвета относно програмата за 

конвергенция на Румъния за периода 2012—2015 г. - COM(2012) 325 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на механизъм за 

предоставяне на финансова помощ на държави членки, чиято парична единица не е 

еврото - COM(2012) 336 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 

изпълнението на Плана за действие за либерализиране на визовия режим от страна на 

Република Молдова - COM(2012) 348 Досие на документа 

ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 4 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2012 Г. ОБЩ 

РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - 

Раздел III — „Комисия“ - COM(2012) 340 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

създаване на рамка за уредбата на финансовата отговорност, свързана с арбитражните 

http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/jLSP+CAP1ejGpdeP_+CepQ==/
http://www.cy2012.eu/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19158/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19160/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19164/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19156/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19161/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19165/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19187/
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съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на 

международни споразумения, по които Европейският съюз е страна - COM(2012) 335 

Досие на документа 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение под формата 

на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в 

съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и 

търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на 

Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз 

- COM(2012) 346 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на 

Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и 

нерегулиран риболов - COM(2012) 332 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно конкретни начини за засилване 

на борбата с данъчните измами и укриването на данъци, включително по отношение на 

трети държави - COM(2012) 351 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - ДЕВЕТИ ДОКЛАД 

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ СРЕЩУ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ ОБХВАЩАТ ПЕРИОДА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 

2011 Г., НО КОМЕНТАРЪТ ПО СЛУЧАИТЕ И ТЕКСТЪТ СА АКТУАЛИЗИРАНИ КЪМ МАРТ 2012 

Г.) - COM(2012) 344 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Най-отдалечените региони на Европейския съюз: 

към партньорство за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж - COM(2012) 287 

Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 

усилията на държавите членки през 2010 г. за постигане на устойчив баланс между 

риболовния капацитет и възможностите за риболов - COM(2012) 368 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

Финансова обосновка, придружаваща предложение за Регламент COM(2011) 747 

окончателен относно агенциите за кредитен рейтинг и предложение за Директива 

COM(2011) 746 окончателен относно прекомерното използване на кредитни рейтинги - 

COM(2012) 367 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Прилагане на 

Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане - COM(2012) 347 Досие на 

документа 

Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на 

многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 - COM(2012) 388 Досие на 

документа 

 

Вътрешен пазар и услуги  

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

застрахователното посредничество - COM(2012) 360 Досие на документа 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 

координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно 

предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по 

отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите -   

COM(2012) 350 Досие на документа 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19188/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19190/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19189/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19191/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19192/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19221/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19230/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19231/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19223/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19223/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19232/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19232/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19234/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19237/
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Здравеопазване и защита на потребителите  

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета с оглед удължаване на срока за 

прилагането му и актуализация на името на една трета страна и на наименованията на 

органите, отговарящи за одобрението и контрола на продукцията - COM(2012) 343 Досие 

на документа 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета с оглед удължаване на срока за 

прилагането му и актуализация на името на една трета страна и на наименованията на 

органите, отговарящи за одобрението и контрола на продукцията - COM(2012) 343 Досие 

на документа 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Решение 2008/971/ЕО на Съвета с оглед на включване в приложното му 

поле на горския репродуктивен материал от категория „окачествен“ и актуализиране на 

списъка с наименования на органите, отговарящи за одобрението и производствения 

контрол - COM(2012) 355 Досие на документа 

 

Изследвания  

Предприятия и промишленост  

Регионална политика  

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

„Европейска стратегия за главните базови технологии – мост към растеж и заетост“ - 

COM(2012) 341 Досие на дкумента 

  

Икономически и финансови въпроси  

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно 

предоставянето на макрофинансова помощ за трети държави през 2011 г. - COM(2012) 

339 Досие на документа 

 

Предприятия и промишленост  

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за 

транспонирането на Директива 2009/43/ЕО за опростяване на реда и условията за 

трансфер на продукти, свързани с отбраната, в рамките на ЕС - COM(2012) 359 Досие на 

документа 

 

 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

L 300 

Година 55 

30 октомври 2012 г. 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

Известие относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и 

Кралство Мароко за създаване на механизъм за уреждане на спорове. 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19227/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19227/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19227/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19227/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19225/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19226/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19228/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19224/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19224/
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2012/669/ЕС 

Решение на Съвета от 9 октомври 2012 година за подписване, от името на 

Европейския съюз, и временно прилагане на Протокола за определяне на възможностите 

за риболов и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в 

областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република 

Кирибати, от друга страна. 

Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото съдействие, 

предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между 

Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга страна. 

 

2012/670/ЕС 

Решение на Съвета от 9 октомври 2012 година за подписване, от името на 

Европейския съюз, на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между 

Европейския съюз и Република Мавриций. 

 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 998/2012 на Съвета от 9 октомври 2012 година за разпределяне 

на възможностите за риболов съгласно Протокола за определяне на възможностите за 

риболов и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в 

областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република 

Кирибати, от друга страна. 

Регламент (ЕС) № 999/2012 на Съвета от 9 октомври 2012 година за разпределяне 

на възможностите за риболов съгласно протокола към Споразумението за партньорство в 

областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций. 

Регламент (ЕС) № 1000/2012 на Комисията от 25 октомври 2012 година за забрана 

на риболова на афанопус във води на ЕС и в международни води от зони V, VI, VII и ХII 

от страна на плавателни съдове под флага на Обединеното кралство. 

Регламент (ЕС) № 1001/2012 на Комисията от 25 октомври 2012 година за забрана 

на риболова на менек във води на ЕС и международни води от зони I, II и XIV от страна 

на плавателни съдове под флага на Обединеното кралство. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1002/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 

година за изменение за 181-ви път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане 

на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица 

и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1003/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 

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

цена на някои плодове и зеленчуци. 

 
РЕШЕНИЯ 

Съд на Европейския съюз 

2012/671/ЕС 

Решение на Съда от 23 октомври 2012 година относно правораздавателните 

функции на заместник-председателя на Съда. 

 

L 301 

Година 55 

30 октомври 2012 г. 

РЕШЕНИЯ 

2012/660/ЕС 

Решение на Комисията от 27 март 2012 година относно мерките SA. 26909 (2011/C) 

осъществени от Португалия за преструктурирането на Banco Português de Negócios (BPN) 

(нотифицирано под номер C(2012) 2043). 
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2012/661/ЕС 

Решение на Комисията от 27 юни 2012 година относно държавна помощ № 

SA.33015 (2012/C), която Малта възнамерява да приведе в действие в полза на Air Malta 

plc. (нотифицирано под номер C(2012) 4198). 

 

L 302 

Година 55 

31 октомври 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1004/2012 на Комисията от 25 октомври 2012 

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

защитените географски указания [Spalt Spalter (ЗНП)]. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1005/2012 на Комисията от 25 октомври 2012 

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

защитените географски указания [Papas Antiguas de Canarias (ЗНП)]. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1006/2012 на Комисията от 25 октомври 2012 

година за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, 

вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените 

географски указания [Carne de Ávila (ЗГУ)]. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1007/2012 на Комисията от 25 октомври 2012 

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

защитените географски указания [Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus 

Franken (ЗГУ)]. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1008/2012 на Комисията от 30 октомври 2012 

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

цена на някои плодове и зеленчуци. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/672/ЕС 

Решение на Съвета от 25 октомври 2012 година относно започването на 

автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Кипър. 

 

2012/673/ЕС 

Решение на Съвета от 25 октомври 2012 година относно започването на 

автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Кипър. 

 

2012/674/ЕС 

Решение на Комисията от 29 октомври 2012 година за удължаване на периода за 

предоставяне на макрофинансова помощ на Босна и Херцеговина от страна на 

Европейския съюз. 

 

L 303 

Година 55 

31 октомври 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 

2012 година за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета. 

Регламент (ЕС, Евратом) № 979/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 

октомври 2012 година за заместващите съдии в Съда на публичната служба на 

Европейския съюз. 
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L 304 

Година 55 

31 октомври 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 927/2012 на Комисията от 9 октомври 2012 

година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно 

тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа. 

 

L 305 

Година 55 

1 ноември 2012 г. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1009/2012 на Комисията от 31 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) № 1010/2012 на Комисията от 31 октомври 2012 

година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 

ноември 2012 година. 

Регламент (ЕС) № 1011/2012 на Европейската централна банка от 17 октомври 

2012 година относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2012/24). 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/675/ЕС 

Решение на Съвета от 29 октомври 2012 година за назначаване на трима членове и 

двама заместник-членове от Обединеното кралство в Комитета на регионите. 

 

2012/676/ЕС 

Решение на Съвета от 29 октомври 2012 година за назначаване на член и 

заместник-член от Гърция в Комитета на регионите. 

 

2012/677/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 30 октомври 2012 година за даване на 

право на държавите членки да удължат срока на временните разрешения, издадени за 

новите активни вещества аметоктрадин (първоначалното заявление за това вещество е 

подадено под код на разработката BAS 650 F) и динатриев фосфонат (нотифицирано под 

номер C(2012) 7581). 

 

 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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. 
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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 

 

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 
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