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Тема на седмицата 
 

 

 

Европейските избори: ЕП предлага данните за 

резултатите в отворен формат 
 

 

 

 

Резултатите от европейските избори ще 

започнат да пристигат вечерта на 25 май 2014 г., но 

много новинарски агенции, блогъри и граждани ще 

искат да получат данните възможно най-бързо и да ги 

използват по удобен за тях начин. Европейският 

парламент ще предостави данните в отворен формат, 

което ще позволи на всекиго да извлече 

информацията, от която има нужда и да я публикува 

на своята онлайн страница в рамките на секунди.  

Услугата позволява да бъдат зададени собствени филтри за нужните данни и 

извлечената сурова информация да бъде представена по начин, който ползвателите 

намират за най-добър – например, да бъдат създадени графики или илюстрации. Данните 

в отворен формат включват информация за процентния дял на гласувалите, 

разпределението на местата по политически групи и страни и дела на мъжете и жените 

избрани евродепутати, както и резултатите от предишните избори през 2009 г. 

Данните са достъпни по три начина: 

Чрез уиджет, който може да се вгради на дадена страница (не включва данни за 

разпределението на местата в ЕП по полове) 

Във формат XML (включва данни за процентния дял мъже и жени сред 

новоизбраните евродепутати) 

Уеб услуги с интерфейс на REST 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

 

 

Политики за развитие на изостаналите региони“ беше темата на публично 

изслушване в Народното събрание, в което участва председателят на 

Европейския икономически и социален комитет Анри Малос 

 

 

Политики за развитие на изостаналите региони“ беше темата на публично 

изслушване в Народното събрание с участието на председателя на Европейския 

икономически и социален комитет Анри Малос и под патронажа на председателя на 

парламента Михаил Миков. Форумът е съвместна инициатива на Народното събрание, 

Европейския икономически и социален комитет и Икономическия и социален съвет на 

Република България. Участниците определиха събитието като едно от първите по рода си 

в европейската практика. 

Председателят на парламента Михаил Миков отбеляза при откриването, че 

различията в развитието между отделните страни и региони имат няколко нива. Първото 

е европейското – различията между отделните страни, а другото равнище е вътре в 

страните, посочи той. Председателят на парламента допълни, че в Югозападния район на 

България брутният вътрешен продукт на човек, паритет на покупателната способност, е 

около 2,6 пъти по-голям от този в Северозападния район. Другото равнище са 

вътрешнорегионалните диспропорции между областите и общините в отделните региони 

като тези между София и шестте големи града и останалата територия на страната. 

Това са проблеми, които не са само български, а на цяла Европа, посочи 

председателят на парламента. Преодоляването на различията изискват целенасочени 

политики за намаляване на неравенствата и постигане на целта сближаване, допълни 

той. Михаил Миков благодари на депутатите от Румъния и Гърция за участието в 

дискусията по тема, която е изключително важна за Югоизточна Европа. Нейното 

обсъждане в европейския контекст заедно с Европейския икономически и социален 

комитет ще допринесе за обръщане на  по-сериозно внимание на тези проблеми, 
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респективно на политики за тяхното решаване, каза председателят на Народното 

събрание. 

Трябва да настояваме за една по-категорична, по-силна, по-ясна политика за 

кохезия в Европейския съюз, заяви още Михаил Миков. "Въпросът с изостаналите региони 

е част от една голяма политическа и философска тема за неравенството. Преодоляването 

на различията между районите изисква полагане на комплексни европейски, национални 

и местни политики", добави той. 

Председателят на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос 

посочи, че задачата на Комитета като европейска институция е да участва активно в 

обществените дебати и да помага за осъществяването на необходимите реформи. Той 

отбеляза, че негов приоритет като председател на Комитета са проблемите, свързани с 

регионалното развитие, развитието на селските райони. Вие ще имате достъп до средства 

от ЕС, но трябва да имате собствена визия за това какво да правите в региона, за местно 

развитие, за човешките ресурси, подчерта Анри Малос. Според него необходима е по-

добра инфраструктура, развитие на образованието и създаването на технически и 

производствени умения. Председателят на Европейския икономически и социален 

комитет за втори път посещава България в рамките на последния месец и това е едно от 

свидетелствата за неговата трайна ангажираност към решаването на актуални проблеми в 

страната ни. 

Проблемът за диспропорциите не е уникален за България, подчерта Анри Малос. 

Той посочи, че е полезно да се обменя опит със съседните страни и да се търсят 

възможности за осъществяване на трансгранично сътрудничество. ЕС днес страда от 

липса на доверие и легитимност, затова на европейските избори се надяваме да 

постигнем нов, по-отворен парламент, заяви председателят на Европейския икономически 

и социален комитет. Трябва да запазим разнообразието в ЕС, но развивайки регионите, 

посочи председателят на Европейския икономически и социален комитет и припомни 

мотото на ЕС „Единни в многообразието”. 

Вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова отбеляза, че един 

от най-важните приоритети на ЕС за периода 2014 – 2020 г. е да бъдат подпомогнати по-

слабо развитите региони да подобрят своите перспективи. Правителството ще продължи 

действията си за подобряване на качеството на живот в по-слабо развитите райони, като 

използва кохезионната политика като един от инструментите, осигуряващи намаляване 

на различията в регионите. Към момента от структурните фондове са инвестирани общо 

над 12,4 млрд. лева в шестте български района за планиране, посочи Златанова. По 

думите й всички тези инвестиции неминуемо водят до подобряване на качеството на 

живот като ефектът от тях ще бъде още по-осезаем през следващите години. Министър 

Златанова отбеляза, че са рехабилитирани 205 км. жп линии, изградени са 18 км. нови 

жп линии, 13 метростанции с 13,2 км. метролинии, 141 км. автомагистрали, 650 км. 

общински пътища, изградени и реконструирани са канализационни мрежи с дължина 151 

км. и водопроводна мрежа с  дължина 124 км. 

Заложеният в Споразумението за партньорство интегриран подход към 

териториалното развитие е насочен към намаляване на социалните, икономическите и 

териториалните различия едновременно, отбеляза Зинаида Златанова. За постигане на 

този подход планираме да се възползваме изцяло от новите форми на финансиране, 

които ни дават регламентите за новия пограмен период и новата политика, заяви тя. За 

първи път в Споразумението беше посочен конкретен регион в страната, който се нуждае 

от интегрирана териториална инвестиция, защото е най-бедният регион в целия ЕС – 

Северозападният, отбеляза Зинаида Златанова. 

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева посочи, че 

намаляването на социално-икономическото различие между регионите в България е 

основен приоритет на правителството. За жалост през последните четири години 

дисбалансът на национално ниво се задълбочи, а на европейско ниво не можем да се 

похвалим с напредък, отбеляза тя. Ключовите приоритети в разработената национална 
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стратегия за регионално развитие на България до 2022 г. са насочени към активизиране 

на специфичния потенциал на регионалните и местни икономики и подкрепа за 

повишаване на конкурентноспособността на малкия и среден бизнес, подчерта 

министърът и добави, че за създаване на по-добра бизнес-среда са предвидени мерки за 

подобряване на транспортната свързаност и осигуряване с техническа инфраструктура на 

слаборазвитите региони. Предвижда се да се подкрепя и възстановяването на 

традиционни икономически дейности и създаването на възможности за въвеждане на 

нови технологии и иновации в малки и средни предприятия в изостанали, гранични, 

периферни и селски райони. 

Десислава Терзиева отбеляза, че за първи път тази година българското 

правителство е направило публична инвестиционна програма в размер на 500 милиона 

лева. Това е първа стъпка, но е и ясен знак към ЕС, че България се ангажира и с 

бюджетни средства да започне да инвестира в инфраструктурата на регионите, за да 

стимулира икономическия растеж и създаването на работни места, подчерта тя. До края 

на годината предвиждаме около 90 километра нови магистрали да бъдат построени, а 50 

милиона лева са предвидените бюджетни средства за ремонт на близо 250 километра 

пътища 1 и 2 клас, които свързват малките населени места. 

150 милиона лева е заделеният ресурс за регионалния туризъм през следващия 

програмен период и това е израз на волята на правителството да продължи да инвестира 

в този сектор, заяви министър Терзиева. Тя уточни, че тези инвестиции ще бъдат 

интегрирани, няма да бъдат „на парче” и трябва да надграждат предишни проекти. 

Председателят на Икономическия и социален съвет на Република България Лалко 

Дулевски отбеляза, че липсват определени елементи, които не позволяват да се завърши 

целият пъзел от ефективно и адекватно решаване на проблемите за развитието, особено 

в малките и изостаналите региони в България. Страната ни има много добри документи, 

но на местния бизнес, синдикати и власт им липсва пълната практическа и конкретна 

информация за възможностите за финансиране през следващия период по линия на 

европейските фондове, по трансграничното сътрудничество и т.н. Лалко Дулевски 

посочи, че институциите трябва да подготвят тази информация в ясен и конкретен вид 

като наръчник за малкия и среден бизнес. Той подчерта, че в изостаналите региони има 

обективна предпоставка, която е възможно да се превърне в бедствие, и това е тяхното 

демографско развитие. 

Депутатът от парламента на Румъния Ана Бирчал подчерта, че страната й има 

силен интерес към регионалната политика, защото 7 региона изпитват трудности и са 

изправени пред предизвикателства. За нашите държави е много добре, че кохезионната 

политика остава една от приоритетните на ЕС, отбеляза тя и добави, че Румъния е 

помогнала за запазването на значителен дял от средствата в европейските фондове за 

кохезия. По думите на Ана Бирчал това е продиктувано от нуждата да се справим с 

конкурентния натиск, който ЕС има в глобален аспект, а от друга страна – заради 

вътрешните предизвикателства, свързани с преодоляването на социалните и 

икономическите различия. Споделеният опит и доброто сътрудничество са основна 

съставка в рецептата за засилване на нашия регион в ЕС и извън него, добави тя. 

Народният представител в Камарата на депутатите на Гърция Йоанис Кефалоянис 

посочи, че във време на криза се пораждат повече дисбаланси в целия ЕС, а 

съществуващите се задълбочават и се появяват в държави-членки. Според него това 

налага да се преразгледа цялата политика на държавите-членки и изпълнението на 

стратегията Европа 2020, защото въпреки политиката на сближаване в следствие на 

кризата Европа не е показала необходимите резултати. 

Във форума участваха народни представители от парламентите на България, 

Гърция и Румъния, членове на Икономическия и социален съвет, представители на 

Агенцията по заетостта и на Българската агенция за инвестиции, на местната власт, 

синдикатите и работодателските организации. 
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Събитието беше излъчено в реално време в интернет-сайта на Народното 

събрание. 

 

 

 

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

Европейското космическо изложение гостува в 

София от 16 до 24 май 2014 г. 

 

 

След успешното ѝ гостуване в 19 европейски 

града, изложбата ще бъде показана и в София. От 16 до 

24 май 2014 г. посетители от всички възрасти ще могат 

да видят, да докоснат и да преживеят широката гама от иновационни технологии и 

услуги, които им предлага Космосът. Пътуващото космическо изложение, което показва 

как космическите дейности и приложения се отразяват пряко върху ежедневието на 

гражданите.Чрез уникални интерактивни, образователни и увлекателни екрани 

изложението ще насочи вниманието към ползите от инвестициите в Космоса. 

Европейското космическо изложение е отворено от понеделник до петък от 10:00 – 

20:00 часа, а в събота и неделя до 22:00 часа. Входът е свободен и цялата информация 

ще бъде представена на няколко езика. 

В момента европейската космическа промишленост се оценява на 5,4 милиарда 

евро годишно и осигурява работа на над 31 000 висококвалифицирани работници. Чрез 

инвестициите в ключови програми на ЕС като „Галилео“ и „Коперник“ европейските 

граждани ще се възползват от многото услуги и приложения, които откриват възможности 

за световна търговия и съдействат за създаване на работни места и за реализиране на 

икономически растеж. 

Благодарение на „Галилео“ Европа притежава собствена ултрамодерна спътникова 

навигационна система, а това ще осигури много ползи за нейната икономика и за 

ежедневието на европейските граждани. От 2014 г. системата от спътници на „Галилео“ 

ще съдейства за подобряване на услугите, свързани с позиционирането, като се започне 

от автомобилната навигация и се стигне до управлението на транспортни паркове, до 

базирани на местоположението и спешни услуги. Услуги, за които времето е 

изключително важно, като банкови трансакции, оптични и електрически мрежи, също ще 

станат по-надеждни и стабилни. 

  

 

Източник: europa.bg 
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

„Форсмарк“: как светът научи за катастрофата в 

Чернобил 

 

Аларменият звънец прозвучава във „Форсмарк“, 

втората по големина атомна електроцентрала в Швеция, 

на 28 април 1986 г., когато един от служителите минава 

през скенерите за радиация при връщане на работното 

си място. По обувките му са открити високи нива на 

радиация и това поражда опасения за авария в електроцентралата. След обстоен преглед 

обаче се установява, че източникът на радиация е външен. Подаването на сигнал от 

„Форсмарк“ принуждава съветските власти да признаят за аварията в Чернобил.  

Така атомната електроцентрала, разположена на един час път с кола на север от 

Стокхолм, изиграва важна роля в предупреждаването на света за една от големите 

екологични катастрофи на ХХ век. 

В онази сутрин на 28 април 2014 г. не става незабавно ясно откъде са се появили 

радиоактивните частици, въпреки че персоналът във Форсмарк проверява всички уреди 

за засичане на радиация. 

„Не открихме нищо“, обяснява Клаес-Горан Рунермарк, който е оперативен 

ръководител по това време. „Прегледахме всички системи за регистриране на радиация 

няколко пъти и заключението ни бе, че тя не идва от „Форсмарк““. 

Въпреки тревогата служителите запазват самообладание. „Бик казал, че бяхме 

доста спокойни през онзи ден“, заявява г-н Рунермарк. 

Анализът им позволява да заключат, че радиоактивните частици, открити в 

тревата, са характерни за съветските атомни електроцентрали. През предишния уикенд 

вятърът е бил духал от югоизток, а дъждът в североизточните части на Швеция е можел 

да пренесе радиоактивните частици в почвата. Всички данни сочели към инцидент в 

някоя от съветските централи. Късно същата вечер, два дни след инцидента в Чернобил, 

днешна Украйна, съветските власти признават за аварията. 

„Благодарение на бързото откриване, ние успяхме да информираме шведските 

власти на ранен етап, а те след това те казаха на света за радиоактивното замърсяване 

от катастрофата в Съветския съюз“, споделя г-н Рунермарк. 

Днес много от вредните частици са се разпаднали. Някои обаче като цезия и 

плутония ще продължат да съществуват стотици и дори хиляди години, макар и при по-

ниски нива на концентрация. 

Катастрофата в Чернобил показа, че замърсяването и рисковете пред околната 

среда не признават граници. За да бъде защитена природата и опазено човешкото 
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здраве, Европейският съюз поема водеща роля за разработването на политики и 

сключването на международни споразумения за сътрудничество. Целта е да се намали 

рискът за възникване на подобни екологични катастрофи и да бъдат намалени 

международните последствия от тях. 

Европейският съюз работи за утвърждаване на най-високи стандарти на 

безопасност в атомната енергетика и за осигуряване на прозрачност и ясни отговорности 

в тази област. През април 2014 г. Парламентът се произнесе по изменения в Общностната 

рамка за безопасност на ядрените инсталации с цел засилване на сигурността след 

инцидента във Фукушима през март 2011 г. 

 

Куру: вратата на ЕС към космоса 

 

Разположена между Бразилия и Суринам, Френска 

Гвиана разполага с приказни тропически гори, но в 

същото време е част от ЕС и използва еврото като 

официална валута. Преди повече от 50 години там бе 

открит космически център, който използва предимството 

на близостта до екватора. Въртенето на земята около 

оста си означава, че всеки предмет на нулевия паралел 

се движи по-бързо и тази допълнителна скорост улеснява изстрелването на ракети в 

орбита.  

Космическият център в Куру, на 7 300 км от Брюксел, е прозорец към космоса. 

Градът изцяло зависи от дейността в центъра и от изстрелванията, които са 5-6 

годишно. Инженери от целия свят пристигат в Куру в зависимост от националността на 

сателитите, пренасяни в орбита. 

„Тук можете да попаднете на немци, италианци или испанци“, обяснява Емануел 

Токо, директор на Пресклуба на Гвиана. „Благодарение на космическия център Куру 

изглежда като типичен европейски град“. „Ние считаме себе си за коренно амазонско 

население, за гвианци, французи, и не на последно място, за европейци. Младите хора 

определено се чувстват по този начин“, добавя г-н Токо. 

От центъра към космоса политат както европейските ракети Ариана 5 (за по-

големи сателити и товари) и Вега (за по-малки), така и руските Союз. Центърът започва 

да работи с Вега и Союз през последните три години. Проектите са многобройни. 

„Някога се опасявахме, че само с един вид ракета за изстрелване развитието на 

космическата програма може да спре“, заявява Жаки Пиер-Мари, заместник-председател 

на търговско-промишлената палата в Гвиана. „Сега можем да бъдем по-големи оптимисти, 

защото имаме три различни вида ракети“. 

Спътниците от европейската програма „Галилео“ на стойност 5 млрд. евро също се 

изстрелват от Куру. Те ще позволят на Европа да изгради своя собствена глобална 

навигационна система и да не се налага да разчита на американската GPS. Тази нова 

система ще разполага с 28 сателита и ще позволява точно позициониране в рамките на 

един метър. Други европейски проекти включват идентифицирането на космически 

отпадъци, подобряването на прогнозите за времето и следенето на околната среда. 

Последният изстрелян спътник Sentinel-1A позволява наблюдението на Земята при 

всякаква светлина и независимо от облачността. Той ще бъде използван за 

предупреждения за наближаващи природни бедствия. 

„Нищо не би било същото без цялата тази европейска програма“, посочва г-н Пиер-

Мари. „Тук инвестират мощни, солидни компании, създават работни места и позволяват 

на местния бизнес да продължи да работи“. 

Европейската космическа агенция (ESA) също е много доволна от базата си във 

Френска Гвиана – не само поради практичността. „От символична гледна точка е важно за 
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нас, че сме стъпили на южноамериканска почва“, обяснява Фернандо Доблас, мениджър 

комуникации в ESA. „Ако погледнем надолу от звездите, не виждаме граници, нали?“ 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

Председателство на Съвета на ЕС 
 

Растежът, заетостта и насърчаването на 

социалното сближаване ще бъдат приоритетите на 

6-месечното гръцко председателство на ЕС, 

започнало на 1 януари. 

Водещите приоритети на гръцкото 

председателство са: 

• справяне с младежката безработица, която е 

сериозен проблем; 

• увеличаване на достъпа на малки и средни 

предприятия до кредити. 

Останалите цели включват подобряване на икономическото управление в 

еврозоната и приключване на преговорите за следващата фаза на банковия съюз. Тук 

основната цел е предотвратяване на повторение на неотдавнашната финансова криза. 

Гърция също така иска засилване на действията на ЕС срещу незаконната 

миграция и промени в стратегията на Съюза в областта на морското дело и 

законодателството относно защитата на данните. Друг въпрос в програмата е постигането 

на споразумение за използването на биогорива от първо поколение и шистов газ. 

Предвидено е по време на гръцкото председателство да се състои важна среща на 

върха с африкански държави, като ЕС се надява да бъде постигнат напредък за 

сключване на ново риболовно споразумение с Мароко. 

Натоварена програма  

Гърция поема председателството на ЕС в особено натоварен период, когато трябва 

да се постигнат споразумения по широк кръг въпроси преди изтичането на мандата на 

сегашния Европейски парламент през април. Преките избори за Парламент ще се 

проведат във всички 28 страни през май, а след това ще бъде избрана нова Комисия. 

През следващите 6 месеца Гърция ще председателства стотици официални и 

неофициални срещи, ще ръководи сложни преговори и ще бъде домакин на 13 съвета на 

министрите в Атина. 

През последните месеци Гърция работи в тясно сътрудничество с Литва, която 

председателства ЕС през втората половина на 2013 г. През юли 2014 г. Гърция ще 

„предаде“ председателството на Италия, която ще приветства с добре дошли новите 

членове на Парламента и Комисията. 

Гръцко председателство  

 

 

Уеб сайт на гръцкото председателство 

 

 

http://www.elections2014.eu/bg
http://gr2014.eu/de/
http://gr2014.eu/de/
http://gr2014.eu/
http://gr2014.eu/
http://gr2014.eu/
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Новини от Европейската комисия 

 

Посетете институциите на ЕС, които отварят 

врати за обществеността — 17 май 2014 г. - 

16/05/2014 г. 

 

За да се отбележи Денят на Европа, през май 

институциите на ЕС ще отворят врати за 

обществеността. Присъединете се към честванията, 

включващи обиколки с екскурзовод, дебати и 

концерти, или участвайте онлайн. 

За да се отбележи честваният на 9 май Ден на Европа 

и в очакване на европейските избори, институциите на ЕС в Брюксел ще приемат 

посетители този месец 

На 17 май 2014 г. надникнете зад кулисите на институциите в Брюксел , 

включително 

Европейската комисия, която определя целите и приоритетите на ЕС и предлага 

законодателство; 

Европейският парламент, едно от най-големите в света демократични събрания; 

Европейският съвет, където държавните и правителствените ръководители на 28-те 

страни от ЕС вземат решения. 

Посетителите могат да научат повече за ЕС и работата на неговите институции — 

като се започне от хуманитарната помощ и се стигне до глобалното затопляне — и да се 

забавляват с изложби, игри, семинари и множество дейности за възрастни и деца. 

Ще бъде достъпна и безплатна услуга за превоз на посетителите между отделните 

институции. Можете също така да се впуснете в тричасова разходка с екскурзовод в 

Брюксел, за да разгледате града, или да се присъедините към честванията онлайн, като 

използвате хаштаг #EUopendoors.  

Честване на Европа  

Денят на отворените врати на ЕС е част от ежегодните празненства по повод Деня 

на Европа — честване на мира и свободата в Европа, посветено на Съюза на 28 държави с 

повече от 500 млн. души население. 

През май в Европа се провеждат чествания, за да се отбележи годишнината от 

произнесената на 9 май 1950 г. реч на Робер Шуман, министър на външните работи на 

Франция. В нея Шуман излага идеята си за нова форма на политическо сътрудничество, 

която би направила войната между европейски народи немислима. 

С тази реч се полагат основите на Европейския съюз чрез призива към Франция, 

Германия и други страни да обединят производството си на въглища и стомана. 

Предстоящите европейски избори ще се състоят на 22-25 май 2014 г. 

Ден на отворените врати на ЕС 2014 г.  

Ден на отворените врати във Facebook  

Европейски избори 2014 г.  

 

 
 
 
 

 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_bg.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/eu-elections-2014/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/belgium/events/euopendoors/images/jpo_encart-de.pdf
http://ec.europa.eu/belgium/events/euopendoors/images/jpo_encart-de.pdf
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_1433354986915890
http://europa.eu/about-eu/basic-information/eu-elections-2014/index_bg.htm
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Стимулиране на растежа на частния сектор в 

развиващите се страни - 14/05/2014 г. 

 

Тази седмица Европейската комисия публикува 

планове за насърчаване на участието на частния 

сектор в дейностите на ЕС за развитие в най-бедните 

страни в света 

Частният сектор вече осигурява 90 % от 

работните места в развиващите се страни. Съюзът 

вярва обаче, че повишаването на инвестициите от 

частния сектор в предприятия може да бъде ускорено посредством разумна комбинация 

от безвъзмездни средства и заеми или например чрез използването на иновативни 

финансови инструменти. 

В план за действие с 12 точки са представени предложения за насърчаване на 

отговорните инвестиции в страни партньори чрез: 

подобряване на регулаторната бизнес среда,  

подпомагане на развитието на бизнес,  

повишаване на достъпа до финансиране, особено за микро, малки и средни 

предприятия. 

В плана също така се посочват стъпки за ангажиране на частния сектор в области 

като устойчива енергия, устойчиво земеделие и инфраструктура и други области, в които 

участието от страна на частния сектор може да допълни дейностите на ЕС за развитие. 

Водещи принципи  

Акцентът в плана върху създаването на работни места, намаляване на бедността и 

приобщаващ растеж предполага използването на различен подход за различните видове 

предприятия, като се отчитат местните условия. Помощта за новосъздадени предприятия 

например трябва да е различна от помощта за многонационални дружества. 

ЕС ще предоставя помощ на частния сектор само ако предприятията спазват 

екологичните, социалните и фискалните стандарти, включително зачитане на човешките 

права и правата на местното население и доброто корпоративно управление. 

Целенасоченост на помощта  

В плана се отделя особено внимание на подпомагането на проекти от частния 

сектор, насочени към жени, млади хора и бедни. В него се призовава за  

бизнес регламенти, които отчитат специфичните ограничения, пред които са 

изправени жените, 

обучения и друг вид помощ за жените, за които често е трудно да намерят работа 

или да започнат собствен бизнес.  

ЕС желае също така да насочи повече средства към неформалния сектор и 

"сенчестата" икономика, които могат да обхващат до 80% от предприятията в 

развиващите се икономики. Това може да стане евентуално чрез предоставяне на 

обучения или експертен опит на асоциации на производители, с което да се насърчава 

изграждането на по-сигурна работна среда и подобряването на достъпа до пазари, 

финанси, инфраструктура и социални услуги. 

Съобщение за медиите: ЕС насърчава ролята на частния сектор за постигане на 

приобщаващ растеж в развиващите се страни  

Ново съобщение на ЕС относно частния сектор  

Европейска комисия – развитие и сътрудничество  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-551_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-551_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-551_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-551_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-345_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/index_bg.htm


Седмичен бюлетин Брой 13 
19 май 2014 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
12 

 

 

 

ЕС разчита на океанските ресурси за устойчив 

растеж - 12/05/2014 г. 

 

 
ЕС представи план за действие за по-ефективно 

и отговорно използване на океанските ресурси в 

Европа 

Като се има предвид, че две трети от планетата 

е покрита с вода, морските ресурси могат да ни 

помогнат да задоволяваме нуждите си от храна, 

лекарства и енергия. „Синята икономика“ може да допринесе и за устойчив растеж.  

Нашите познания за морето обаче са ограничени, а усилията на страните от ЕС в 

областта на научните изследвания не са достатъчно добре координирани. 

Научни изследвания и иновации  

Целта на плана за действие е да се създаде 

цифрова карта на цялото морско дъно на европейските води до 2020 г. 30% от 

морското дъно в Европа все още не е изследвано, а наличните данни се контролират от 

различни организации. Познанията за това, което се случва в моретата и океаните, ще ни 

помогнат да извлечем максимална полза от тях, като в същото време се гарантира, че не 

се нанасят щети на деликатни екосистеми. 

информационна интернет платформа до 2016 г. На нея ще се обменят данни и 

резултати от изследователски проекти, за да се предотврати дублиране на изследвания и 

да се ускорят иновациите. 

предприемачески и научен форум, включващ участници от частния сектор, НПО и 

учени, за да се подпомогне очертаването на бъдещето на „синята“ икономика и да се 

обменят идеи. 

С разрастването на сектора Европа ще се нуждае от повече инженери и учени, 

познаващи нови технологии.  

Така например се очаква до 2020 г. секторът на офшорен добив на енергия от 

вятъра да има нужда от още 131 000 души. 

С плана за действие се насърчават изследователски и бизнес организации да 

подготвят почвата, като набележат бъдещите нужди и уменията, които ще са необходими. 

Икономика и околна среда  

Над 5 млн. души в Европа вече работят в различни сектори на „синята“ икономика 

— от туризъм до рибарство. 

Между 2007 г. и 2013 г. ЕС участва средно с 350 млн. евро годишно в изследвания 

на океаните (в допълнение към 1,3 млрд. евро, предназначени за национални проекти на 

европейските страни). 

„Хоризонт 2020 “ — програма за иновации на ЕС за засилване на икономическия 

растеж — разполага с бюджет от 145 млн. евро за „син“ растеж само през 2014-2015 г. 

Въпреки използването на възможностите за растеж обаче, океанът трябва да бъде 

запазен за бъдещите поколения. Устойчивостта и растежът могат да вървят ръка за ръка 

— например по-чистата вода означава, че черупчестите мекотели могат да се продават на 

по-висока цена. 

Наблюдението на океаните ще продължи, за да се измерва въздействието на 

„синята“ икономика върху околната среда. 

Съобщение за медиите — ЕС насочва вниманието си към иновациите в областта на 

океаните  

Въпроси и отговори относно иновациите в „синята“ икономика  

Програма „Познания за морската среда 2020“  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-536_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-536_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-336_en.htm
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/marine_knowledge_2020/index_bg.htm
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ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

JOIN(2014)21 JOIN(2014) 21 19/05/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за 
суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени 
селскостопански, рибни и промишлени продукти 

COM(2014) 
283 

19/05/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на 
Директивата за летищните такси 

COM(2014) 
278 

19/05/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Осми годишен доклад за 
2013 г. относно предоставянето на помощ от Общността съгласно Регламент (ЕО) № 389/2006 
на Съвета от 27 февруари 2006 г. за създаване на инструмент за финансова подкрепа с цел 
насърчаване на икономическото развитие на общността на кипърските турци 

COM(2014) 
282 

16/05/2014 

СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Специален административен 
район Макао: годишен доклад за 2013 г. 

JOIN(2014) 19 16/05/2014 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА относно актуализация на бъджетния план на АВСТРИЯ C(2014) 3389 16/05/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Десети доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 866/2004 на Съвета от 29 април 2004 г. и положението, произтичащо от прилагането му, 
обхващащ периода от 1 януари до 31 декември 2013 г. - {SWD(2014) 157 final} 

COM(2014) 
280 

16/05/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Технически анекси, Придружаващ 
документа към Годишен доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 866/2004 на Съвета 
от 29 април 2004 г. и положението - {COM(2014) 280 final} 

SWD(2014) 
157 

16/05/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
168 

16/05/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз да заеме 
в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, създаден по силата на Споразумението 
за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки от 
една страна и Република Черна гора от друга страна, във връзка със замяната на Протокол 3 
относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно 
сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в който по отношение на 
правилата за произход се прави препратка към Регионалната конвенция за 
паневросредиземноморските преференциални правила за произход 

COM(2014) 
270 

15/05/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз да заеме 
в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между 
Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., във 
връзка със замяната на Протокол № 3 относно определението на понятието „продукти с 
произход“ и методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов 
протокол, в който по отношение на правилата за произход се прави препратка към 
Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за 
произход 

COM(2014) 
268 

15/05/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз да заеме 
в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, създаден по силата на Споразумението 
за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от 
една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна, във връзка със 
замяната на Протокол 4 относно определението на понятието „продукти с произход“ и на 
методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в 
който по отношение на правилата за произход се прави препратка към Регионалната 
конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход 

COM(2014) 
269 

15/05/2014 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22331/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22333/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22333/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22333/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22334/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22334/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22327/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22327/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22327/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22327/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22328/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22328/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22332/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22335/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22335/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22335/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22336/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22336/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22336/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22337/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22313/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22313/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22313/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22313/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22313/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22313/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22313/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22313/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22314/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22314/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22314/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22314/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22314/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22314/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22314/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22314/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22315/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22315/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22315/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22315/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22315/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22315/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22315/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22315/
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Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз да заеме 
в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между 
Европейската икономическа общност и Република Исландия от 22 юли 1972 г., във връзка със 
замяната на Протокол № 3 относно определението на понятието „продукти с произход“ и 
методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в 
който по отношение на правилата за произход се прави препратка към Регионалната 
конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход 

COM(2014) 
275 

15/05/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз да заеме 
в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, създаден по силата на Споразумението 
за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от 
една страна, и Република Сърбия, от друга страна, във връзка със замяната на Протокол 3 
относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно 
сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в който по отношение на 
правилата за произход се прави препратка към Регионалната конвенция за 
паневросредиземноморските преференциални правила за произход  

COM(2014) 
274 

15/05/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз да заеме 
в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, създаден по силата на Споразумението 
за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от 
една страна, и Република Албания, от друга страна, във връзка със замяната на Протокол 4 
относно определението на понятието „продукти с произход“ и на методите на 
административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в който по 
отношение на правилата за произход се прави препратка към Регионалната конвенция за 
паневросредиземноморските преференциални правила за произход  

COM(2014) 
273 

15/05/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз да заеме 
в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между 
Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия от 14 май 1973 г., във връзка със 
замяната на Протокол № 3 относно определението на понятието „стоки с произход“ и 
методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в 
който по отношение на правилата за произход се прави препратка към Регионалната 
конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход  

COM(2014) 
276 

15/05/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Европейското кино в 
цифровата епоха: Установяване на взаимовръзки между културното многообразие и 
конкурентоспособносттa 

COM(2014) 
272 

15/05/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
158 

15/05/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Реформиран финансов 
сектор за Европа - {SWD(2014) 158 final} 

COM(2014) 
279 

15/05/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изпълнението на 
Директива 2008/48/ЕО относно договорите за потребителски кредити 

COM(2014) 
259 

14/05/2014 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

01/05/2014 L130 L131 C133 C133A 

03/05/2014 L132 C134 C134A 

05/05/2014   C135 

06/05/2014 L133 C136 C136A 

07/05/2014 L134 C137 C137A 

08/05/2014 L135 C138 C139 
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Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

09/05/2014 L136 C140 C140A C141 

12/05/2014 L137 C142 

13/05/2014 L138 C143 

14/05/2014 L139 L140 L141 L142 C144 

15/05/2014 L143 L144 C145 C145A C146 

16/05/2014 L145 L146 C147 C148 C149 

17/05/2014 L147 C150 

19/05/2014   C151 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

           Народно събрание 
  Дирекция „Законодателна 

дейност” 
      eubulletin@parliament.bg 

vesna@parliament.bg 
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