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Тема на седмицата 
 

 

Европейският парламент одобри заем от 1,80 милиарда 

евро за Украйна 

 

 

Планът за отпускането на 1,8 милиарда евро в 

средносрочни заеми, с които да се подпомогне балансът на 

изпадналата в рецесия Украйна, беше одобрен от депутатите 

в сряда. ЕС ще вземе външни заеми и ще предостави 

средствата на Украйна, като запази лихвения процент. Изплащането ще бъде обвързано с 

ангажимента на Украйна за изпълнението на структурни реформи, с които да се решат 

проблемите, допринесли за сегашната криза.  

„Резултатът от гласуването на 25 март 2015 г. е силно политическо послание не 

само към Киев, показващо на Украйна, че ЕС стои твърдо зад нея, но и към онези страни, 

които се стремят да ни видят разединени в опитите ни да подпомогнем Украйна“, заяви 

докладчикът Габриелюс Ландсбергис (ЕНП, Литва). 

Депутатите подкрепиха предложението на Комисията без промени с 492 гласа „за“, 

107 „против“ и 13 въздържали се. 

Проблеми с паричния поток на Украйна 

Острата икономическа криза в Украйна се корени в дългогодишни структурни 

проблеми като корупцията. Тя допълнително се усложнява от въоръжения конфликт в 

източната част на страната, търговските ограничения, наложени от Русия и ескалацията 

на спора за доставките на руски природен газ. Украйна е загубила достъпа си до 

международните дългови пазари и вече не може да заема средства. 

Откъде ще дойдат парите? 

Европейската комисия ще набере средствата чрез международния фондов пазар и 

ще ги предостави на Украйна без допълнителни лихви освен дължимите от ЕС към 

външните кредитори. 

Украйна ще трябва да върне парите в срок от 15 години от получаването на заема. 

Реформи в замяна на кредита 

Условията по заема предстои да бъдат окончателно договорени между ЕС и 

Украйна в меморандум за разбирателство, с който Киев се задължава да изпълнява 

програма за реформи, целяща преодоляване на натрупаните фундаментални слабости, 

спомогнали за оформянето на текущия дефицит. 

Проектодокументът включва реформи в управлението на публичните финанси, 

антикорупционни мерки, промени в данъчната администрация, реформи в енергийния и 

финансов сектор, както и мерки за подобряване на бизнес средата. 

След като ЕС и Украйна подпишат споразумението, парите ще бъдат преведени 

директно в бюджета на Украйна. Две трети от договорената сума може да бъдат отпуснати 

до края на 2015 г., а окончателният транш - през първото тримесечие на 2016 година. 

Процедура: съвместно вземане на решение, първо четене 

1. Цитат: "Парламентът подкрепи най-големия досега пакет от финансова помощ 

за страна извън ЕС" - Габриелюс Ландсбергис (ЕНП, Литва), докладчик 

2. Число: 1,8 млрд. евро ще бъдат изплатени на 3 транша, като две трети от сумата 

трябва да бъдат преведени на Украйна през 2015 г. 
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Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 
 

 

По инициатива на председателя на парламента Цецка Цачева в Плевен се 

проведе работна среща на тема "Законодателството в сферата на 

здравеопазването" 

 

По инициатива на председателя на Народното събрание Цецка Цачева в Плевен 

се проведе работна среща на тема "Законодателството в сферата на здравеопазването" с 

участието на д-р Даниела Дариткова – председател на парламентарната комисия по 

здравеопазване. В срещата участваха народният представител Владислав Николов, 

кметът на Плевен проф. Димитър Стойков, представители на медицинската общественост. 

Целта на реформата в здравеопазването е да имаме максимално достъпно, 

прозрачно и добро качество на здравеопазване за всеки български гражданин, заяви д-р 

Даниела Дариткова. Дългосрочната цел на всички промени ще бъде такава, уточни тя 

ипосочи, че законите вече се променят. На първо четене е приет промененият Закон за 

здравното осигуряване. Много е важно една реформа, която не винаги е достатъчно 

приятна за всички, да бъде предварително добре, консенсусно обсъдена, да се постигне и 

обществен, и експертен, а защо не и политически консенсус, заяви д-р Дариткова. 

Целите в здравеопазването трябва да са дългосрочни – те не са по силите на нито 

едно управление като крайна реализация, затова искаме да очертаем стъпки, които ще са 

устойчиви през следващите години и ще се следват от всички следващи правителства, 

допълни тя. 

По думите й окончателната визия на Закона за здравното осигуряване ще бъде 

представена до края на април. На следващ етап ще бъде приет Законът за лечебните 

заведения. Има концепция за здравето със срок 2020 г, приета през февруари от МС, и 

там са очертани дългосрочните цели като показатели за общественото здраве, които 

трябва да постигнем, поясни д-р Дариткова. Тя обясни, че те основно касаят обективни 

показатели - понижение на детската смъртност до средноевропейските критерии, 

понижение на заболяваемостта, на инвалидизацията на българските граждани и 

подобрение на показателите по различни заболявания. 

Безспорно темата за здравеопазването и нещата, които трябва да се променят в 

системата, така че да бъдат постигнати целите, налага в ускорен порядък да се гласуват 
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промените, заяви председателят на парламента. По думите й Народното събрание ще 

отдели нужното време за промените в законодателството в здравната система и предстои 

много работа в тази сфера. Очаквам да се чуят мнения от общопрактикуващите лекари, 

от всички нас, които сме пациенти на системата, да произтекат предложения между първо 

и второ гласуване за Закона за здравното осигуряване, отбеляза още Цецка Цачева. 

Областният управител Ралица Добрева отбеляза, че за Плевен е важно какво е 

бъдещето на системата на здравеопазването, защото градът се развива ускорено като 

голям университетски медицински център. 

 

 

 

 

 

Годишна работна програма   

 

 

 

 

Работна програма на Комисията за 2015 г. - Ново начало 

 

 

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

Парламентът прие програмата си за работа по 

европейски въпроси 

 

Депутатите приеха програмата на НС за работа по 

въпросите на ЕС. Сред приоритетите са Стратегия 

"Европа 2020", Европейската програма за миграцията и 

за сигурност и присъединяване на България към 

Шенгенското пространство. Програмата беше приета с 

резерви, изразени от страна на "Атака" и БСП, коментира 

БНР. 

30 са точките в програмата, но с приемането от БСП обясниха, че управляващите 

нямали намерение да поставят важни въпроси като трансатлантическото сътрудничество 

и разширяването на ЕС. От БСП припомниха, че подписването на трансатлантическото 

сътрудничество е сред приоритетите на латвийското председателство и че България има 

повод да обсъжда разширяването на ЕС, тъй като граничи с три държави, които са 

кандидати за членство.  

Депутатите не приеха и предложението на "Атака" от програмата да отпадне 

въпросът, свързан с прегледа на процеса за вземане на решения относно ГМО. Зад отказа 

от "Атака" заподозряха възможност темата да бъде преразгледана, тъй като в България 

има мораториум за ГМО.  

В програмата не залегна и предложението на Реформаторския блок да присъства и 

темата за подкрепа и насърчаване на развитието на образованието и науката. 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23664/
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Делегация на ЕП обсъжда защитата на личните данни във 

Вашингтон 

 

Членове на комисията по граждански свободи и 

правосъдие на ЕП посетиха Вашингтон миналата седмица, за да 

обсъдят въпроси, свързани със защитата на личните данни и със 

следенето в Интернет. Депутатите също така запознаха своите 

колеги от американския конгрес и представители на 

администрацията с плановете за промени в законодателството 

за защита на личните данни в ЕС и предложението за 

използването на резервационните данни на пътуващите със 

самолет.  

Право на съдебна защита 

Една от основните цели на посещението бе да се постави въпросът за 

гарантирането на равни права на ефективна защита в американските съдилища за 

европейски граждани, чиито лични данни се обработват от властите в САЩ. Това е една 

от последните пречки пред сключването на рамково споразумение между ЕС и САЩ за 

защитата на личните данни. 

Ръководителят на делегацията на ЕП Ян Филип Албрехт (Зелени/ЕСА, Германия) 

заяви: „Нашите многобройни срещи с високопоставени служители в администрацията, 

както и с членове на Конгреса, показаха, че има желание от двете страни за осигуряване 

на еднакво отношение към хора от ЕС и САЩ при обмена на информация от двете страни 

на Атлантическия океан. Въвеждането на това в правните норми по най-бърз начин е от 

ключово значение за възстановяването на доверието на гражданите, както и за 

подобряването на обмена на информация между ЕС и САЩ, особено за целите на 

сигурността.“ 

Търговското споразумение между ЕС и САЩ 

Депутатите се срещнаха с представители на агенцията за търговската политика на 

САЩ и подчертаха, че защитата на данните трябва да остане извън обсега на 

договаряното споразумение между ЕС и САЩ за търговия и инвестиции. Правната рамка 

на ЕС за защита на данните не е вид протекционизъм, а гарант за защитата на основните 

права на европейците и затова трябва да остане, настояха депутатите. 
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Европейският парламент дискутира дискриминацията на 

ромите 

 

Ромите са най-голямото етническо малцинство в Европа, 

като те наброяват около 10 млн. души на целия континент, а в 

рамките на ЕС – около шест милиона. В миналото общността е 

била подложена на гонения, но и днес тя се сблъсква с тежки 

социални проблеми, расизъм и дискриминация. Европейският 

парламент дискутира проблемите на малцинството. 

За повече информация натиснете ТУК 

 

 

Минута мълчание за жертвите на самолетната катастрофа и на нападението в 

Тунис 

 

За повече информация натиснете ТУК 

 

 

 

Резултатите от срещата на върха на ЕС: ЕП разисква 

енергийния съюз и Гърция 

 
Енергийният съюз, положението в Гърция и мерките 

за стимулиране на икономиката бяха в центъра на 

пленарния дебат на 25 март 2015 г. за срещата на върха на 

ЕС предишната седмица. Депутатите приветстваха плановете 

за по-тясно сътрудничество в енергийната област, но също 

така обърнаха внимание на кризата в Гърция.  

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск заяви, че икономическите 

перспективи се подобряват, но настоя, че необходимостта от реформи не е отминала: 

„Времето за реформи е сега, когато вятърът е благоприятен. Все още имаме около 

пет милиона безработни млади хора в ЕС, така че никой не може да се отпуска.“ 

Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер посочи, че падащите цени на 

петрола и обезценяването на еврото с около 30% спрямо долара са благоприятствали 

икономическия растеж: „Това ни дава огромен стимул в краткосрочен план и ние 

определено възнамеряваме да се възползваме по най-добър начин от тази възможност.“ 

Франсоаз Гростет (ЕНП, Франция) подчерта нуждата от структурни реформи за 

възстановяване на икономическия растеж и прикани страните-членки да инвестират 

повече в енергийния съюз. 

Според Катлен Ван Бремпт (С&Д, Белгия) успехът на енергийния съюз е свързан с 

влиянието на Европа по света: „Някога в Европа бяхме пионери по отношение на новите 

технологии, възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност… но други 

части на света ни задминават.“ 

Сайед Камал (ЕКР, Великобритания) разкритикува Съвета, че не е обсъдил 

положението в Гърция на срещата миналата седмица: „Покажете, че имате желание да 

намерите решения. Нито един въпрос не бива да бъде смятан твърде горещ за разискване 

на масата в Съвета“. 

Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия) призова страните-членки да предоставят на 

Комисията водеща роля по отношение на енергийния съюз: „Ако страните-членки не 

оставят Комисията да води преговорите за енергийните споразумения и за инвестиции в 

интерконекторни връзки, няма да имаме истински енергиен съюз.“ 

Неоклис Силикиотис (ЕОЛ/СЗЛ, Кипър) заяви, че финансовото изнудване на 

Гърция трябва да спре: „Трябва да провеждаме само реформите, които ще помогнат на 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150324STO37305/html/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150324IPR37302/html/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
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реалната икономика и ще решат сериозните проблеми с корупцията и укриването на 

данъци.“ 

Ребека Хармс (Зелени/ЕСА, Германия) изрази подкрепа за енергийния съюз: „Ако 

се направи правилно, той може да ни даде най-добрия инструмент за защита на климата 

и за връщане на иновациите в промишлените сектори, както и за гарантиране 

сигурността на доставките от Русия и други страни, от които сме зависими към момента.“ 

Пол Нътол (ЕСПД, Великобритания) акцентира в речта си на катастрофата със 

самолет на Germanwings: „Днес не е ден за отбелязване на политически точки. 

Трагедията вчера ни засегна всички. Нашите мисли са с онези, които загубиха 

живота си“. 

Харалд Вилимски (независим, Австрия) попита защо не се дискутира повече 

положението в Гърция: „Мнозинството в Парламента изглежда отказва възможността за 

дебат по въпроса: не се ли срамувате?“ 

 

 

Габриелюс Ландсбергис: Санкциите срещу Русия дават 

резултат 

 

Украйна ще получи 1,8 млрд. евро от ЕС, след като 

депутатите одобриха на 25 март 2015 г. в пленарна зала най-

големия пакет за макрофинансова помощ, отпускан досега на 

страна извън ЕС. Авторът на резолюцията Габриелюс 

Ландсбергис (ЕНП, Литва) е убеден в огромното значение на 

европейската помощ за една страна в тежък конфликт с по-голямата си съседка Русия. 

Разговаряхме с г-н Ландсбергис за Украйна, отношенията между ЕС и Русия и 

ролята на Парламента.  

Какво означават тези 1,8 млрд. евро помощ за Украйна? 

Гласуваният финансов пакет ще стане част от по-голяма програма, която ще 

предоставим на Украйна заедно с международни кредитори като Международния валутен 

фонд и Световната банка. 

Сигурен съм, че тя ще помогне на Украйна. В момента страната изпитва трудности 

да балансира бюджета си. Само тази година Украйна трябва да изплати до 17 млрд. евро 

дълг. Заемът, който Европа отпуска, ще помогне за балансирането на бюджета. 

Като имате предвид реакциите на някои страни-членки към санкциите спрямо 

Русия, смятате ли, че те ще дадат резултат? 

Смятам, че те вече дават резултат. Трудно е да се измери точно, но виждаме, че 

вследствие на тях и на ниските цени на петрола руската икономика действително страда. 

Основната цел на санкциите е да накарат Русия да промени политиката си. 

Смятам, че големите инвестиционни проекти са под огромен натиск и че Русия не 

може да ги завърши. Така че ние вече виждаме резултати от санкциите и наистина се 

надявам страните-членки да окажат подкрепа в бъдеще. 

Каква е ролята на Европейския парламент в преговорите с Русия относно Украйна? 

Европейският парламент е важен партньор в преговорите. Аз съм във връзка с 

председателя на Европейския съвет Доналд Туск и споделям информация. Парламентът 

може да предостави много твърда подкрепа в преговорите, ако намерим общ език със 

Съвета. Това изпраща ясно послание, че Европа наистина има солидна позиция по 

въпроси като Русия. 
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Д-р Денис Муквеге: „Обществото трябва да се мобилизира, за да се бори със 

злото“ 

 

 

За повече информация натиснете ТУК 

 

 

Фактите относно лятното часово време: кой и как го практикува 

 

 

За повече информация натиснете ТУК 

 

 

 

Координаторът на ЕС срещу тероризма: Общи мерки 

защитават правата ни по-добре 

 

 

Европейският съюз е в процес на преосмисляне на 

политиката си за противодействие на тероризма и това прави 

поста на Жил де Керков особено важен. Неговата работа е да 

координира усилията на правителствата на страните от ЕС 

срещу терористичната заплаха и да прави препоръки за нови мерки. Според г-н де 

Керков въвеждането на общи норми за целия ЕС гарантира по-добра защита на личните 

свободи от политики, разработени самостоятелно във всяка отделна страна.  

Г-н де Керков ще говори пред комисията по външни работи и подкомисията по 

сигурност и отбрана в ЕП на 30 март от около 18 часа българско време. Това интервю бе 

публикувано първоначално на 20 март 2015 г. 

Може ли ЕС да бъде твърд по отношение на тероризма, без това да е на цената на 

основополагащи ценности като правото на личен живот? 

Европейският съюз винаги се е опитвал да намери верния баланс. Мисля, че 

трябва да бъдем умни и затова винаги се опитваме да предложим силни предпазни мерки 

в инструментите, които подготвяме. 

В повечето наши инструменти ние сме много по-предпазливи, отколкото отделните 

страни-членки. Това винаги е била моята гледна точка по отношение на предложението 

за достъпа до данните за пътуващите със самолет. Парламентът има своите основателни 

тревоги за правото на личен живот, но ако не приемем европейско законодателство, 

страните-членки ще разработят свои норми и по този начин ще имаме система, която е 

по-малко ефективна и ще защитава правата в по-малка степен, тъй като нивото на 

защита ще е различно от една страна в друга. 

Как можем да спрем онези, които искат да се присъединят към джихадистки групи, 

и как можем да спрем бойци, завръщащи се в Европа, от извършването на терористични 

актове? 

Това изисква много работа за превенция, особено ранното идентифициране на 

сигнали за радикализация. Ние трябва също така да насърчаваме ползването на добри 

практики. 

Част от процеса е да бъде открит някой, на когото те имат доверие, и да им се 

помогне да се свържат обратно в обществото. Ние трябва също така да подложим на 

анализ джихадистката идеология, като Интернет представлява особено голямо 

предизвикателство. „Ислямска държава“ са добре запознати с възможностите на медиите 

и знаят как да печелят подкрепа, затова трябва да създадем противопоставящи се 

послания. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150325STO37719/html/%D0%94-%D1%80-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81-%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B5-%E2%80%9E%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%E2%80%9C
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150325STO37722/html/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0
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Завръщащите се бойци са вероятно най-голямото предизвикателство. Трябва да 

оценяваме опасността от всеки един по отделно и да реагираме спрямо него по най-

добрия начин. Би било грешка просто да изпратим повечето от тях в затвора, тъй като той 

е основен инкубатор на радикализация. Ако трябва да изградим рехабилитационна 

програма като алтернатива на съдебното преследване, нека го направим. Трябва да има 

подобна програма и за онези, които са вече в затвора. 

Каква е ролята на Европейския парламент в борбата с тероризма? 

Европейският парламент има много ключова роля. Не само като съзаконодател, но 

и за обществената реакция, която е нужна за насърчаване на толерантността и за борба 

както с антисемитизма, така и с нетърпимостта към мюсюлманите. Парламентът е една от 

институциите на ЕС, които са в най-добро положение да излязат със свежи идеи. Ние 

трябва да работим повече със заобикалящите ни страни и Парламентът може да вземе 

участие, като се свърже с парламентите на тези страни. 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

Седмицата в Съвета  

 

Гвинея Бисау: ЕС отменя ограниченията върху сътрудничеството 

 

Съветът отмени мерките за ограничаване на сътрудничеството на Европейския 

съюз с Гвинея Бисау. Решението е в резултат на проведените честни избори през 2014 г., 

възстановяването на конституционния ред и напредъка, постигнат от страната в 

изпълнението на поетите пред ЕС ангажименти за реформи. Поради това ЕС възобновява 

напълно сътрудничеството си с Гвинея Бисау. 

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на 

сигурност Федерика Могерини заяви: „След проведените избори и възстановяването на 

конституционния ред през 2014 г. Гвинея Бисау пое по нов път на мир, помирение и 

развитие. Днешното решение ни позволява да окажем подкрепа на властите в усилията 

им да възстановят страната, да укрепят демократичните институции и да положат 

основите за трайна стабилност. Още тази седмица ЕС организира съвместно с 

правителството на Гвинея Бисау и ООН международна конференция, която да събере 

подкрепа за провеждането на реформи в Гвинея Бисау и изпълнението на програмата ѝ 

за развитие.“ 

Комисарят на ЕС за международното сътрудничество и развитие Невен Мимица 

допълни: „Гвинея Бисау се завърна на международната сцена и е готова да продължи 

напред с подкрепата на ЕС. През следващите месеци ще приключим планирането на 

пакета в рамките на 11-ия ЕФР и ще приведем сътрудничеството си в съответствие с 

приоритетите в правителствената стратегия за национално развитие.“ 

ЕС насърчава Гвинея Бисау да запази единството и да продължи да полага усилия 

за укрепването на демократичните институции и правовия ред, провеждането на реформи 

в сектора на сигурността и борбата с корупцията, безнаказаността и трафика на 

наркотици. Съюзът подкрепя усилията за преодоляване на тези предизвикателства и 

понастоящем обсъжда с Гвинея Бисау планирането за 11-ия Европейския фонд за 

развитие (ЕФР). 

През юли 2014 г., след провеждането на свободни и честни избори, Съветът 

преустанови ограниченията върху сътрудничеството с Гвинея Бисау. Мерките за 



Седмичен бюлетин Брой 12 
30 март 2015 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
10 

ограничаване на сътрудничеството с Гвинея Бисау бяха наложени през юли 2011 г. след 

назначаването на главните подбудители на военния метеж през април 2010 г. на 

ръководни постове във военната йерархия — действие, което ЕС определи като сериозно 

нарушение на основните елементи на Споразумението от Котону. 

 

 

 

Резерв за стабилност на пазара: Съветът е готов за преговори с Европейския 

парламент 

 
Латвийското председателство разполага с мандат за започване на преговори с 

Европейския парламент по предложението за решение относно създаването и 

функционирането на резерв за стабилност на пазара. 

Предложение за решение относно създаването и функционирането на резерв за 

стабилност на пазара  

Текстът, одобрен от Комитета на постоянните представители на държавите членки 

на 25 март 2015 г., ще бъде основата за преговорите с представителите на Европейския 

парламент. Първото заседание („тристранна среща“) е насрочено за 30 март 2015 г. 

Решението е важен етап в борбата срещу изменението на климата и проправя пътя 

за реформа на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). Предизвиканите от 

човешката дейност парникови газове са основната причина за затоплянето на планетата 

и изменението на климата. 

За повече информация натиснете ТУК 

 

Председателят Доналд Туск и върховният представител Федерика Могерини в 

Тунис за укрепване на отношенията между ЕС и Тунис 

 
Председателят на Европейския съвет Доналд Туск и върховният 

представител/заместник-председател на Комисията Федерика Могерини, придружавани от 

координатора на ЕС за борбата с тероризма Жил де Керков, ще посетят Тунис във 

вторник, 31 март, за да засвидетелстват пълната солидарност на Европейския съюз с 

тунизийския народ и да разгледат начините за засилване увеличаване на подкрепата на 

ЕС за Тунис. 

Съвместното посещение е част от обиколката на Доналд Туск в региона, чиято цел 

е да бъдат разгледани въпросите на регионалната стабилност, незаконната миграция и 

терористичните заплахи.  

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск заяви: „Всички европейци бяха 

потресени от нападението в музея „Бардо“, тъй като чрез Тунис бяха засегнати свободата 

и демокрацията. ЕС е решен повече от всякога да укрепи сътрудничеството си с Тунис 

пред лицето на тази обща за нас терористична заплаха и да активизира още повече 

отношенията помежду ни в полза на нашите народи от двете страни на Средиземно море. 

В същото време трябва заедно да се заемем с първопричините за регионалната 

нестабилност и нейните последици, като незаконната миграция и тероризма.“ 

Върховият представител и заместник-председател на Комисията Федерика 

Могерини посочи: „Днес целият свят е „Бардо“ и с цялото си сърце заставам до тези, 

които дефилират за един свободен, отворен и демократичен Тунис срещу тероризма. 

Реакцията на тунизийския народ на това изпитание потвърждава колко единен е 

той в защитата на демокрацията и стабилността в Тунис. ЕС има отговорността да 

продължи да подкрепя изграждането на силна демокрация в Тунис, способна да 

гарантира сигурността, икономическото развитие и социалния прогрес в полза на всички 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st05/st05654.bg14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st05/st05654.bg14.pdf
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/03/25-market-stability-reserve-council-ready-negotiate-ep/
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тунизийци. Нашето сътрудничество в областта на сигурността трябва да бъде 

активизирано, но в допълнение към това чрез развитието на сътрудничеството и обмена 

между нас във всички области ще предложим на тунизийските младежи, както и на 

младите европейци, реални възможности и перспективи за бъдещето. Тунис може да 

разчита на ЕС.“  

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск и върховният представител и 

заместник-председател на Комисията Федерика Могерини ще се срещнат с президента на 

републиката Бежи Каид ас-Себси, с министър-председателя Хабиб ас-Сид и с 

председателя на Народното събрание Мохамед ан-Насир. Те ще посетят и музея „Бардо“, 

за да отдадат почит на жертвите на терористичното нападение от 18 март, при което 

загинаха 22 души и много други бяха ранени.  

Това посещение се провежда след заседанията на Европейския съвет от февруари 

и март 2015 г., когато държавните и правителствените ръководители се споразумяха да 

засилят борбата срещу тероризма и да се ангажират с по-активен принос за намиране на 

политическо решение в Либия. 

Освен това посещението се провежда след визитата на върховния представител и 

заместник-председател на Комисията Могерини в Тунис на 13 февруари 2015 г. т.г. и 

след заседанието на Съвета за асоцииране ЕС—Тунис, проведено на 17 март 2015 г., 

които дадоха възможност да бъдат разгледани всички въпроси на демократичния преход 

в Тунис, социално-икономическото положение, както и общите за Европа и страните от 

южния бряг на Средиземно море предизвикателства, свързани със сигурността и по-

специално с тероризма. На 17 март ЕС и Тунис подписаха протокол за участието на Тунис 

в програми на ЕС. 

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

 

 
ЛАТВИЯ 
 

 

Ротационното председателство се поема от Латвия за първи път в периода януари 

— юни 2015 г. 

След неотдавнашните терористични атаки във Франция е важно да защитим 

европейските ценности, заяви латвийската министър-председателка Лаймдота Страуюма в 

дебат на 14 януари в ЕП за приоритетите на Рига по време на шестмесечното 

председателство на Съвета на ЕС. Някои депутати приветстваха ангажимента за 

законодателство за ползването на данните за авиопътниците за целите на сигурността, 

други настояха за подкрепа за инвестициите и икономическия растеж, както и за 

доизграждане на дигиталния пазар, съобщават от ЕП. 
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Г-жа Страуюма обяви, че целите на латвийското председателство са "конкурентна, 

цифрова и силна в международен план Европа". Тя каза: "Ние целим да защитим 

европейските ценности - свободите, сигурността, правосъдието и толерантността, които 

характеризират Европа. Бих искала да укрепим нашето сътрудничество и да създадем 

синхронизирани действия и програма между Съвета и Парламента." 

"Латвийското председателство е символ на помирението в европейската история; 

преди трийсет години никой не би могъл да си го представи", заяви председателят на 

Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Той обяви подкрепата на Комисията за цели като 

създаването на работни места и растеж, рестартирането на инвестициите, 

задълбочаването на икономическия и паричния съюз и доизграждането на единния 

дигитален пазар. 

Икономическото възстановяване на Латвия след крайно тежката 2009 г. е "лъч 

надежда в ЕС", заяви Манфред Вебер (ЕНП, Германия). Той обеща подкрепа от своята 

група за законодателството за данните на авиопътниците и мерки за стимулиране на 

растежа и заетостта. 

Джани Питела (С&Д, Италия) се обяви за нов подход в областта на сигурността: 

"Ние трябва да отговорим на въпроса за защитата на нашите граждани. Трябва да 

преодолеем съпротивата на страните членки и да създадем регионална стратегия за 

премахване на тероризма". 

Робертс Зиле (ЕКР, Латвия) обърна внимание на конфликта в Украйна: "Една 

стабилна, свободна и демократична Украйна би била важен модел за следване за други 

партньорски страни. Това би ни позволило да засилим сътрудничеството си с други 

партньори от Евразия." 

Софи ин ’т Велд (АЛДЕ, Холандия) се обяви за приемането на директива за равна 

защита от дискриминация по различни признаци и добави, че приемането на европейско 

законодателство би било най-добрият отговор на хомофобията. 

Според Димитриос Пападимулис (ЕОЛ/СЗЛ, Гърция) Европа трябва да търси 

решения на натрупаните проблеми чрез дипломация и демокрация. "В наш интерес е да 

намаляваме напрежението, да градим приятелски отношения върху принципите на 

демокрацията". 

Филип Ламбертс (Зелени/ЕСА, Белгия) прикани Латвия да ревизира програмата си: 

"Дали сме избрани тук, за да удовлетворяваме пазарите?", попита той и посочи, че 

ЕС трябва по-скоро да укрепва доверието на гражданите си с политика за споделен 

просперитет. 

Големите страни имат силно влияние върху програмите на председателствата от 

малки страни, заяви Роландас Паксас (ЕСПД, Литва). "Имаме нужда от европейска 

стратегия за сигурност, от работни места и растеж, но на първо място от общ енергиен 

пазар", каза той. 

Ивета Григуле (независима, Латвия) изтъкна въпроса за отношенията с Централна 

Азия. Страните от този регион "имат нужда от нашата подкрепа и внимание, за да им 

помогнем да балансират усилващия се руски натиск", посочи тя. 

 

Уеб сайт на латвийското председателство 

 

 

 

 

https://eu2015.lv/
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Новини от Европейската комисия 

 

Стратегия за цифровия единен пазар: Европейската 

комисия определя областите на действие 

 

Цифровите технологии са част от нашето ежедневие. 

Независимо дали става въпрос за обучение или за гледане 

на филми, за покупка или продажба онлайн или за свързване с 

приятели или с личния лекар — интернет е златна мина от 

възможности, предоставяни ни от цифровите технологии. Всеки ден обаче хората и 

предприятията в ЕС се сблъскват с множество пречки — от блокиране на достъпа на 

географски принцип или неефективност на трансграничната доставка на колетни пратки 

до несвързаност на електронните услуги. Цифровите услуги твърде често остават в 

националните граници. Комисията „Юнкер“ определи като приоритет премахването на 

тези пречки и създаването на цифров единен пазар, така че свободите на единния пазар 

на ЕС да се „цифровизират“ и да се спомогне за растежа и създаването на работни места 

на нашия континент. Колегиумът на членовете на Комисията проведе днес първото си 

обсъждане относно стратегията за цифровия единен пазар, която трябва да бъде 

представена през май, и набеляза основните области, върху които Комисията ще 

съсредоточи работата си, за да предизвика реални промени както за потребителите, така 

и за предприятията. 

За повече информация натиснете ТУК 

 

 
 

1,8 млрд. евро за областта на убежището, миграцията, 

интеграцията и сигурността 

 

  На 25.03.2015 г. Европейската комисия одобри 22 нови 

многогодишни национални програми по линия на фонд 

„Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна 

сигурност“ (ФВС) за периода 2014—2020 г. на обща стойност 

около 1,8 млрд. евро. По-късно тази година ще бъдат одобрени още 36 национални 

програми. Тези две направления на предоставяното от ЕС финансиране подпомагат 

усилията на държавите членки в областта на убежището, миграцията и интеграцията, 

както и на вътрешната сигурност. 
За повече информация натиснете ТУК 

 
 

Конкуренция: Комисар Вестегер обявява предложение за 

проучване в сектора на електронната търговия 

 

Маргрете Вестегер — европейският комисар, който 

отговаря за политиката в областта на конкуренцията, обяви на 

26.03.2015 г. на конференция в Берлин предстоящо 

предложение за започване на проучване на конкуренцията в 

сектора на електронната търговия. В Европа все повече стоки и 

услуги се търгуват по интернет. Същевременно трансграничните онлайн продажби в 

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_bg.pdf#page=6
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/25032015-dsm_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/25032015-fumi_bg.htm
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рамките на ЕС нарастват бавно. Това се дължи отчасти на езиковите бариери, на 

предпочитанията на потребителите и на разликите в законодателствата на отделните 

държави членки. Наблюдават се обаче признаци, че някои предприятия предприемат 

мерки за ограничаване на трансграничната електронна търговия. Секторното проучване 

ще бъде съсредоточено върху по-доброто идентифициране и преодоляване на тези мерки, 

в съответствие с приоритетите на Комисията за създаване на свързан цифров единен 

пазар. Комисар Вестегер ще внесе своето предложение до Комисията през идните 

седмици. 

 

 

 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 

 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода март 2015 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ за прилагането на Регламент (ЕО) № 116/2009 на 
Съвета oт 18 декември 2008 г. относно износа на паметници на културата - 1 януари 2011 г. 
— 31 декември 2013 г. 

COM(2015) 
144 

01/04/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде възприета от страна 
на Европейския съюз на седмата Конференция на Страните по Стокхолмската конвенция за 
устойчивите органични замърсители относно предложенията за изменения на приложения А, Б 
и В 

COM(2015) 
137 

19/03/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за представянето от името на Европейския съюз на 
предложение за включване на допълнителни химични вещества в приложение А към 
Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители 

COM(2015) 
133 

19/03/2015 

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19.3.2015 година за одобряване, от името на Европейския съюз, 
на изменението на таблица III и таблица IV, буква б) от протокол № 2 към Споразумението 
между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г. по 
отношение на разпоредбите, приложими към преработените селскостопански продукти 

C(2015) 1726 19/03/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад относно 
изпълнението на част IV от Споразумението за асоцииране ЕС — Централна Америка 

COM(2015) 
131 

18/03/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно данъчната 
прозрачност за борба с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци 

COM(2015) 
136 

18/03/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Технически анализи на фокуса и 
обхвата на правното предложение, Придружаващ документа към Предложение за ДИРЕКТИВА 
НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния 
автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане - {COM(2015) 135 final} 

SWD(2015) 
60 

18/03/2015 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2011/16/ЕС по 
отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното 
облагане - {SWD(2015) 60 final} 

COM(2015) 
135 

18/03/2015 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за отмяна на Директива 2003/48/ЕО на Съвета  

COM(2015) 
129 

18/03/2015 

ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД НА КОМИСИЯТА на годишните доклади за дейността на държавите 
членки, свързана с експортните кредити, по смисъла на Регламент (ЕС) № 1233/2011 

COM(2015) 
130 

17/03/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ - Доклад за пречките пред търговията и 
инвестициите за 2015 г. 

COM(2015) 
127 

17/03/2015 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24135/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24135/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24135/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24135/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24042/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24042/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24042/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24042/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24054/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24054/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24054/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24059/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24059/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24059/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24059/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24025/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24025/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24044/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24044/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24046/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24046/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24046/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24046/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24050/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24050/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24050/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24051/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24019/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24019/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24020/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24020/
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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по 
линия на ЕФГЗ - Система за ранно предупреждение № 1—3/2015 

COM(2015) 
134 

12/03/2015 

Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 
314/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве 

JOIN(2015) 8 12/03/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА по силата на член 18 от 
Регламент (ЕС) № 98/2013 на Ервопейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. 
относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, в който 
се разглеждат възможностите за прехвърляне на съответните разпоредби относно амониевия 
нитрат от Регламент (ЕО) № 1907/2006 

COM(2015) 
122 

12/03/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Изключения, 
предоставени от държавите членки съгласно Регламент (ЕО) № 1371/2007 относно правата и 
задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт  

COM(2015) 
117 

11/03/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕС) № 1236/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на схема 
за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно 
сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан  

COM(2015) 
121 

11/03/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад за фонд 
„Солидарност“ на Европейския съюз за 2013 г. 

COM(2015) 
118 

10/03/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 
от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета относно 
приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за 
одобряване на типа по отношение на внедряването на бордовата система eCall и за изменение 
на Директива 2007/46/ЕО 

COM(2015) 
126 

10/03/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 
от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета по 
приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 
94/62/ЕО по отношение на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки 

COM(2015) 
124 

10/03/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на 
правомощията да приема делегирани актове, предоставени на Комисията съгласно член 24 от 
Директива 2010/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно 
стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за 
трансплантация 

COM(2015) 
123 

10/03/2015 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

2098/15 2098/15 01/04/2015 

6654/15 6654/15 24/03/2015 

7386/15 7386/15 20/03/2015 

6653/15 6653/15 19/03/2015 

6652/15 6652/15 19/03/2015 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно производството по несъстоятелност 

16636/14 17/03/2015 

7264/15 7264/15 16/03/2015 

3379-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 16 март 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел 

7118/15 13/03/2015 

6650/15 6650/15 13/03/2015 

7178/15 7178/15 12/03/2015 

6932/15 6932/15 06/03/2015 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно изискванията за одобряване на типа по отношение на 
въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на 
Директива 2007/46/ЕО - Приета от Съвета на 2 март 2015 г. 

5130/15 04/03/2015 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване 
на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване - Приета от Съвета на 2 март 
2015 г. 

5094/15 04/03/2015 

3373-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 6 март 2015 
г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел  

6509/15 03/03/2015 

6715/15 6715/15 02/03/2015 

3372-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 6506/15 02/03/2015 
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енергетика) - Дата: 5 март 2015 г. Час: 9,30 ч. Място: Брюксел 

 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

23/03/2015   C096 

24/03/2015 L078 C097 

25/03/2015 L079 L080 C098 

26/03/2015 L081 C099 C099A C100 C101 

27/03/2015 L082 L083 C102 C102A C103 C104 C105 

28/03/2015 L084 L085 C106 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

           Народно събрание 
  Дирекция „Законодателна 

дейност” 
      eubulletin@parliament.bg 

vesna@parliament.bg 
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