БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ МАЙ
ТЕМА НА МЕСЕЦА
”Промените в общата селскостопанска
политика”
ДВЕ
ГОДИНИ
ОБЩА
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС В
БЪЛГАРИЯ

В дневния ред е включена и дискусия с представител
на ръководството на Национална служба за съвети в
земеделието.

Министърът
на
земеделието
и
храните Валери Цветанов ще говори за
ползите за българското земеделие от
прилагането на ОСП у нас.

Резултатите от комуникационната инициатива "ОСП двигател за развитието на селските райони" ще бъдат
обобщени от Юлиана Николова - директор на
Европейския институт, от ръководителя на проекта
Станка Делчева от Агенция СТРАТЕГМА и от
експерта от Европейския институт Мъгърдич Хулиян.

Дискусионна конференция на тема „Две години Обща
селскостопанска политика на Европейския съюз в
България” ще се състои в сряда, 27 май, от 13.00 до
16.00 часа в бизнес-залата на хотел „Кристал Палас“
в София – на улица „Шипка” 14.
Конференцията е заключителна за проекта "Общата
селскостопанска политика /ОСП/ – двигател за
развитието на българските селски райони”,
изпълняван от Агенция СТРАТЕГМА в партньорство с
Европейския институт, съфинансиран от Генерална
дирекция „Селско стопанство и развитие на селските
райони”на ЕК.
Специален гост на събитието е министърът на
земеделието и храните Валери Цветанов, който ще
говори за реалните ползи за българското земеделие
от прилагането на ОСП в България.
Друг акцент в конференцията ще бъдат директните
плащания на площ - очаква се участие на заместникизпълнителния директор на Държавен фонд
"Земеделие" Мюхеттин Караоглан.

В конференцията ще участват журналисти от
регионални медии, от специализирани издания,
ресорни репортери от централните издания,
земеделски производители и представители на техни
организации от цяла България.
Целта на проекта е повишаване на обществената
информираност в България по отношение на
основните елементи на Общата селскостопанска
политика и нейната специална роля и мерки за
развитие на селските райони.
Наред със заетите в сектора „Селско стопанство”,
целева група на инициативата са широката
общественост и регионалните медии – с акцент върху
възможностите за повишаване на качеството на
живот и разнообразяване на икономическите
дейности в селските райони чрез ОСП.
Бяха проведени 12 семинара в шестте района за
планиране; освен това бяха организирани
информационни щандове на три специализирани
изложения: „Селското стопанство и всичко за него” в
Добрич,
Международно
изложение
“Balkan
Food&Drinks” в София и „АГРА – 2009” в Пловдив.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

ПУБЛИКАЦИИ
”Европейският парламент работи за
европейските граждани - Част 2”
Детски лекарства
Регламент на ЕС, приет от Европейския парламент
през м. юни 2006 г., има за цел да гарантира, че от м.
януари 2007 г. нататък децата ще получават
лекарства, които са предназначени за детската
обмяна на вещества, вместо по-малки дози от
лекарствата, предписвани за възрастни. Този
регламент ще изисква от фармацевтичните компании
да представят програми за изследователска и
развойна дейност с цел да се събират данни,
необходими за развитието на специфични лечения за
деца.
Борба с тероризма и зачитане на основните
права
Трагичните атентати през септември 2001 г. в САЩ,
във влакове в Мадрид през март 2004 г. и
терористичните нападения в Лондон през юли 2005 г.
бяха причина Европейският парламент да изрази
загрижеността си относно липсата на сътрудничество
между полицията и съдебните органи, както и на
необходимата за предотвратяване на нападенията
координация. ЕП подкрепи Съвета за бързото
приемане на законодателство, което ще спомогне за
преодоляването на подобни проблеми.
Според членовете на Европейския парламент
борбата срещу тероризма трябва да бъде водена,
спазвайки индивидуалните свободи, за да се
съхранят ценностите, на които се основава
европейската демокрация.
Това е тяхното неизменно послание в темите, по
които работят, независимо дали става дума за
съглашения със Съединените щати относно преноса
на лични данни на пътниците, съхраняването на
телефонни данни от страна на операторите или
обмена на банкова информация. Паралелно с това те
подкрепиха преразглеждането на директивата за
мерките срещу прането на пари, така че тя да
обхваща и финансирането на тероризма.
ЕП и световния мир
Парламентът следи въпросите, свързани с правата
на човека, да са начело в дневния му ред. Той
предприема специфични инициативи в области като
предотвратяване на изтезанията, защита на
малцинствата, предотвратяване на конфликти,
насърчаване на правата на жените и децата и защита
на активистите, отстояващи човешките права.
Европейският
парламент
подкрепя
активно

създаването и дейността на международните
трибунали, сформирани специално за провеждане на
процесите срещу военните престъпници от бивша
Югославия и Руанда. Европейският парламент
публикува всяка година доклад за състоянието на
правата на човека по света. Например, в своите
доклади той изобличи геноцида в Дарфур,
нарушенията на свободите в Китай и извършените в
Чечения престъпления
Ново законодателство на ЕС в областта на
химическите вещества
Химическите продукти са навсякъде в живота ни. И
дори ползата от тях да не се поставя под въпрос,
безопасността им за здравето или за околната среда
е предмет на спор. Благодарение на твърдата
позиция на членовете на Парламента акцентът бе
поставен върху разработването на нови, побезопасни вещества, като при това се ограничат в
най-голяма степен тестовете върху животни.
Както и при услугите, именно Европейският
парламент
намери
компромисно
решение,
необходимо за приемането на новия регламент за
химическите вещества (REACH). Този регламент ще
задължи производителите да регистрират всички
химически вещества, произвеждани или внасяни в
общи количества от над 1 тон на година.
Регистрацията се отнася за около 30 000 вещества.
За опасните вещества производителите ще трябва да
представят план за по-безопасни заместители.
По-екологична енергийна политика на ЕС
Европейският парламент е движещата сила зад
програмата за изменението на климата, като
призовава за обвързващи цели за намаляване на
емисиите на въглероден двуокис и увеличаване на
използването на възобновяеми енергийни източници.
Възгледите на ЕП са изложени в широкообхватен
доклад относно предложенията на Комисията за
енергийна стратегия, който бе приет с голямо
мнозинство на 14 декември 2006 г.
Борба срещу експлоатацията на жените
Европейският парламент често дава начален тласък
на усилията за премахване на всички видове насилие
спрямо жените, за борба срещу търговията с хора с
цел сексуална експлоатация и за преодоляване на
бедността на жените. Той полага всякакви усилия за
насърчаване на равенството между половете и
работи за изграждането на европейския институт,
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натоварен със задачата да проследява успехите,
постигнати в тази област. Благодарение на приетите
на пленарните заседания резолюции Парламентът
продължава
да
упражнява
натиск
върху

правителствата и институциите на ЕС с цел
подобряване съдбата на жените.

НОВИНИ
НА 7 МАЙ ПРЕД НДК ЩЕ БЪДЕ
МОНТИРАНА
ЕВРО-ИЗБИРАТЕЛНА
"КАБИНА"

НА 11 МАЙ МЛАДИ ГРАЖДАНИ ЩЕ
ОТПРАВЯТ ЗАРЪКИ КЪМ ПОЛИТИЦИТЕ ЗА СЛЕДВАЩИЯ МАНДАТ

3-Д инсталациите със замразените
пилета
се
отправят
към
нови
дестинации.

Заключителната дискусионна среща
от националната кампания „Младежта
гласува” ще се състои на 11 май 2009 г.
(понеделник)
от
11.30
часа
в
Европейския информационен център на
„Ул. Московска” 9 в София.

Избирателната кабина (Choice Box), популяризираща
участието в изборите за Европейски парламент на 7
юни, ще бъде монтирана пред НДК на 7 май,
съобщиха от Информационното бюро на ЕП в София.
Мултимедийната кабина е оборудвана и оформена
като избирателна урна и ще позволи на гражданите
във всички държави-членки да да пуснат
предварително гласа си за това каква бъдеща Европа
искат - но под форма на видео съобщение.
Това е част от информационната стратегия на ЕП за
популяризиране на европейските избори с мото "Кажи
го в София, ще го чуят и в Брюксел!". Всички, които
желаят, ще могат да влизат и да записват послания
до всички европейци, като и до европейските
институции.
Главното послание на Европейския парламент за
тези избори е "Ти решаваш! Решенията на
Европейския парламент влияят на твоя живот - твоят
глас определя посоката, в която се развива Европа.
Твоите желания ще бъдат чути в Брюксел".
Същевременно
триизмерните
инсталации,
представляващи огромни замразени пилета, които
бяха в София през последния месец, ще бъдат
преместени в Пловдив. На 7 май сутринта пилетата
ще бъдат издигнати на площад "Централен" в Града
под тепетата.
Инсталацията "Граници", която в продължение на
четири седмици фокусираше вниманието на
варненци върху избора на всеки европеец "Колко
отворени да бъдат граници ни?" ще отпътува за
Бургас в петък и на 11 май, понеделник сутринта, ще
се появи на площад "Тройката".

Това съобщиха организаторите на инициативата,
насочена към насърчаване на участието на младите
хора в изборите за Европейски парламент на 7 юни
2009 г., която се провежда със съдействието на
заместник-председателя
на
Комисията
по
конституционни въпроси в Европейския парламент
Душана Здравкова.
„Младежта гласува” се проведе в периода януари –
април в различни градове на България под мотото
„Реших – този път ще гласувам” и е част от
Европейската AEGEE кампания Y Vote.
На срещата на 11 май ще присъстват представители
на организационните комитети на кампанията по
градове, които ще представят обобщение на
задачите, които младите граждани поставят към
политиците за следващото Народно събрание и
следващия Европейския парламент.
Също така ще бъде официално представен и
тематичен сборник с есета на млади хора, участвали
в конкурса за есе, който се проведе през март 2009 г.
ЕВРОПА В СОФИЯ – 9 МАЙ
Информационният център Европа Директно – София,
съвместно с информационните мрежи СОЛВИТ,
Европейски
потребителски
центрове
(ЕПЦ),
Националната асоциация на Българските Европейски
клубове
в
средните
училища
(НАБЕК),
информационен център на Европейския съюз към
Представителството на Европейската комисия в
България, Кафе Бабел София и Еnterprise Еurope
Network ви канят на празнично събитие в градинката
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„Св. Седмочисленици” (до ул. "Граф Игнатиев,
София).
Празникът започва в 11:00. Очаква се Комисарят за
защитата на потребителите г-жа Меглена Кунева да
поздрави участниците в празника. Освен това
програмата включва:
•

танцови изяви на групи от
читалище „Славянска Беседа”;

•

танци, песни, театрална сценка на деца от
НАБЕК;

•

конкурс за най-хубава детска рисунка на
асфалт и блокови листове „София в Европа”

•

викторина с въпроси за Европейския съюз;

•

аниматори, които в импровизирани „студиа”
да рисуват по децата и да ги подготвят за
карнавал;

•

трибуна „Микрофонът е Ваш”;

•

„информационни центрове на открито” –
информационни шатри на европейските
мрежи, раздаване на информационни
материали, представяния и др.;

•

народно

„открита приемна” на Маргарита Гутева,
кмет на район Средец в София, с граждани;

и много, много забавление.
Какво е 9 май?
На 9 май 1950 г. е направена първата стъпка към
създаването на Европейския съюз.
На този ден в Париж, на фона на опасността от Трета
световна война, която би погълнала цяла Европа,
френският министър на външните работи Робер
Шуман прочита пред международната преса
декларация, в която се призовават Франция,
Германия и други европейски страни да обединят
производството си на въглища и стомана като „първа
стъпка към европейска федерация“.
Той предлага да бъде създадена наднационална
европейска институция, която да управлява
въгледобивната и стоманодобивната индустрия сектор, който по това време е бил в основата на
военната мощ. Страните, към които той отправя
призива си, почти са се били унищожили взаимно в
ужасен конфликт, оставил след себе си чувството на
материално и морално опустошение.
Затова всичко започва на този ден. Затова на
срещата на лидерите на ЕС в Милано през 1985 г. е
взето решение 9 май да се чества като „Ден на
Европа“.

Всяка страна, избрала демократично да се
присъедини към Европейския съюз, подкрепя
неговите основни ценности – мир и солидарност.
Тези ценности намират израз в икономическо и
социално развитие с екологични и регионални
измерения, които гарантират достоен жизнен
стандарт на всички граждани.
Въпреки че Европа съществува от векове,
елементите, които са я обединявали при отсъствието
на правила и институции в миналото, са били
недостатъчни, за да предотвратят ужасни трагедии.
Интеграцията на Европа няма да стане факт за един
ден или дори за няколко десетилетия. Все още има
много недостатъци и очевидни несъвършенства.
Проектът, започнат непосредствено след Втората
световна война, е все още нов. В миналото усилията
за Европейски съюз са се основавали на
доминирането на една група над друга. Тези опити не
биха могли да издържат дълго време, защото
покорените са имали само едно желание: да си
върнат свободата.
Днешната амбиция е напълно различна: да се
изгради
Европа,
уважаваща
свободата
и
идентичността на всички нейни граждани. Само чрез
обединяване на нейните народи Европа би могла да
вземе в ръце съдбините си и да играе положителна
роля в света.
Европейският съюз служи на своите граждани.
Въпреки че запазват специфичните си ценности,
обичаи и език, европейските граждани би трябвало да
се чувстват удобно и спокойно в своя „европейски
дом“.
НАБИРАТ СЕ ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА
ПРИЛАГАЩА
ОРГАНИЗАЦИЯ
НА
ПРОМОЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА
ВИНЕНИ РАЙОНИ
Лозаро-винарската
камара
търси
организация,
която
да
приложи
промоционална проглама за винените
райони Дунавска равнина и Тракийска
низина.
Националната лозаро-винарска камара желае да
покани заинтересовани лица да подадат оферти за
избор на прилагаща организация за промоционална
програма „Винените райони на Европейския съюз –
Дунавска равнина и Тракийска низина”, която включва
серия от динамични рекламни и информационни
мерки с цел увеличаване на продажбите на
определени регионални вина от ЕС (България) на
пазарите на Китай, Япония и Индия.
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Това става ясно от покана за подаване на оферти и
обява за възлагане на изпълнение на услуги,
разпространени от НЛВК.

Общо 1 641 души са участвали в онлайн-анкетата на
доброволен принцип, която беше отворена на
29.04.2009 г. и приключи на 17.05.2009 г.

Предложението за 3-годишен проект е по мярка
„Промоция в трети страни” от Националната
програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор
2008/2009 г. – 2013/2014 г., (НАРЕДБА №
1/26.01.2009г. за условията и реда за предоставяне
на финансова помощ по Национална програма за
подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 –
2013/2014 г., Регламент (ЕО) № 479/ 2008 на Съвета
и Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията).

Предварително бяха взети необходимите технически
мерки за недопускане на манипулиране на
резултатите - имаше ограничение за максимум едно
гласуване от един компютър. Разбира се
констатираме партийно гласуване - т.е. организирани
групи привърженици на определени евродепутати,
партии и политически групи са участвали масово в
анкетата. Това беше и една от целите на анкетата да насърчи политически активните граждани да
изразят мнение и да направят информиран избор.

Целта на програмата е да разпространи информация
за инициативите на ЕС, които гарантират качеството
на
регионалните
вина,
да
повиши
конкурентоспособността, познанието и потреблението
на вината на посочените пазари.
Националната лозаро-винарска камара приканва
кандидатите да заявят интереса си до 17:00 часа,
понеделник, 8 юни 2009 г., в писмен вид до
Ръководителя на проекта.
Документацията, включваща спецификация на
договора, условия за участие, предварителен график,
критерии за избор и данни за заявлението за
кандидатстване, ще бъдат изпратени на всички
кандидати по тази Покана за подаване на оферти.
Ръководител на проекта
Национална лозаро-винарска камара
ул. „Леге” 10, София 1000, БЪЛГАРИЯ
тел: 02/ 9884797 и 0888 557443
е-mail:Tanya.Stamboliyska@bulgarianwines.org
НАЙ-УСПЕШНИТЕ ЕВРОДЕПУТАТИ:
МАРИЕЛА
БАЕВА,
ДУШАНА
ЗДРАВКОВА И КРИСТИАН ВИГЕНИН
БГ-евродепутатите
в
АЛДЕ
са
работили най-ефективно между 2007 и
2009 г., е оценката на читателите на
Портал ЕВРОПА. Представяме ви
резултатите от гражданската онлайноценка на дейността на българските
евродепутати.
„За да избера утре, искам да оценя днес
– какво (не) свършиха осемнайсетте за
мандат 2007-2009?”

Най-успешен БГ-евродепутат
Онлайн-оценката
на
осемнайсетимата
ни
представители в ЕП включваше въпроса "Кой беше
най-успешният български евродепутат?" Найуспешният евродепутат е събралата 526 гласа (27.7%
от всички гласували) Мариела Баева - АЛДЕ-ДПС.
На второ място - Душана Здравкова от ЕНП-ЕД ГЕРБ с 257 гласа (13.5% от гласовете).
На трета позиция като най-успешен български
евродепутат е посочен Кристиан Вигенин - ПЕС-БСП
с 244 гласа или 12.8% от подадените гласове.
Прави впечатление, че двама от номинираните
евродепутати не са включени от партийните си
централи в кандидат-евродепутатските листи за вота
на 7 юни: Мариела Баева и Душана Здравкова, а
Кристиан Вигенин е поставен на трета позиция в
листата, докато през 2007 година беше водач на
тогавашната "Платформа Европейски социалисти".
Четвърта в класацията е друга представителка на
АЛДЕ: Филиз Хюсменова, сегашен водач на листата
на ДПС (както и през 2007 г.).
Иначе, със своите 130 гласа, определената за водач
на листата на ГЕРБ за избори'2009 Румяна Желева е
получила 6.8% от гласовете на читателите на Портал
ЕВРОПА, а Илиана Йотова - която е на втора позиция
след вицепремиера Ивайло Калфин в листата на
"Коалиция за България", има едва седем гласа, което
прави 0.4% от участвалите в анкетата.
Подреждането на новите листи и междинните
резултати
В периода, в който се провеждаше нашата анкета,
българските политически формации обявиха състава
на своите листи с кандидати за следващия мандат на
ЕП. Някои от осемнайсетте сегашни членове на ЕП
попаднаха и в новите листи, някои - не.
Например Румяна Желева стана водач на листата на
ГЕРБ, а водачът от 2007 г. Душана Здравкова не
беше включена в новата листа. Водачът на лявата
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листа от 2007 г. Кристиан Вигенин, който е и зам.председател на Групата на ПЕС, сега беше поставен
на трета позиция в листата, оглавявана от Ивайло
Калфин, следван от Илиана Йотова. Досегашните
евродепутати Атанас Папаризов (БСП, досега
ръководител на Делегацията на българските
социалисти в ЕП), Николай Младенов (ГЕРБ) и
Мариела Баева (ДПС) също не бяха предложени за
нов мандат в ЕП от своите партии. Освен това
Биляна Раева, която беше водач на листата на НДСВ
през 2007 г. и единствена успя да влезе в ЕП от тази
партия, е поставена в сегашната листа на жълтите на
четвърто място (водач е Меглена Кунева). Трябва да
се отбележи още, че Петя Ставрева (ЕНП-ЕД), която
влезе с листата на ГЕРБ от квотата на БЗНС-НС през
2007 г., сега е кандидат в листата на Синята
Коалиция под номер три.
Отчетено е че новините за листи'2009 са повлияли
върху динамиката на нашето онлайн-допитване и
съответно върху резултата.
С обявяването на новите листи се е повишил броят
на положителните оценки за Кристиан Вигенин,
Душана Здравкова и Николай Младенов.
Очаквания към новите БГ-евродепутати
Въпреки това обаче читателите, участвали в онлайндопитването, са категорични в мнозинството си, че
биха гласували за същата политическа сила, дори и
техният фаворит да не попадне в листата (64%
спрямо 27 на сто, които биха гласували за друга
политическа сила и 9%, които изобщо не биха
гласували).
Читателите биха искали седемнайсетимата нови
български евродепутати да бъдат лоялни към своята
политическа група (65% от гласувалите), а 35 на сто
от тях казват, че искат евродепутатите да действат
"по собствен дневен ред - както решат".
Най-успешни БГ-евродепутати по политическа
група
Българските евродепутати от Групата на АЛДЕ бяха
най-добри, смятат 37% от гласувалите читатели. Така
ДПС и НДСВ получават най-висока оценка за
работата на своите представители в Групата на
либералите в ЕП. На второ място е поставена
десницата - 31% за българските евродепутати от
ГЕРБ в Групата на ЕНП-ЕД, следвани от
социалистите (БСП-ПЕС) с 19 на сто и най-малко
положителни мнения за тримата от "Атака", които в
ЕП са независими - едва 13%.
Ето какво сочат резултатите и от четирите
въпроса в анкетата, свързани с трите
политически групи, в които членуват нашите
евродепутати, както и с тримата от "Атака",

които са независими след разпадането
съществувалата в началото група ИТС:

на

Единствено българските представители в Групата на
АЛДЕ събират от читателите повече положителни,
отколкото отрицателни оценки за работата си в ЕП.
38 на сто от участвалите в анкетата дават
положителна оценка на Биляна Раева (НДСВ), Филиз
Хюсменова, Владко Панайотов, Мариела Баева и
Метин Казак (и четиримата от ДПС), а 35% отрицателна. Разликата е едва 3 процента.
Най-много критика събират тримата евродепутати от
"Атака", които не членуват в политическа група в ЕП:
според 55% от читателите те са работили зле, като
едва 17% от гласувалите дават положителна оценка
на работата на Димитър Стоянов, Десислав Чуколов
и Слави Бинев.
Отрицателните оценки за работата на петимата
български евродепутати в Групата на ЕНП-ЕД
надделяват с осем процента над положителните.
Близо една трета от читателите, участвали в онлайноценяването, отговарят или с "Не ги забелязах", или с
"Нито добре, нито зле", на въпроса как според тях
работиха представителите на ГЕРБ Румяна Желева,
Владимир Уручев, Петя Ставрева, Душана Здравкова
и Николай Младенов.
При социалистите също доминира отговор "Зле" на
този въпрос, обаче процентът на отрицателните
отговори спрямо положителните е по-малък,
отколкото при десните: близо 32% от читателите ни
смятат, че петимата българи в ПЕС са работили
"Добре" през мандата. 37 на сто пък посочват, че
Илиана Йотова, Маруся Любчева, Евгени Кирилов,
Атанас Папаризов и Кристиан Вигенин са се справили
"Зле".
БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
– ПЕРСПЕКТИВИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 5
ГОДИНИ
В сряда, 20 май 2009 г., в сградата на
Народното събрание на пл. „Народно
събрание” №1 ще се проведе дискусия с
кандидати за европейски депутати и
младежи от страната.
Събитието се организира от информационния офис
на Съвета на Европа в България и Българското
училище за политика. То е част от проекта на
Българското училище за политика “Аз гласувам за
Европа: българските младежи гласуват в изборите за
Европейски парламент 2009″.
Темата на разговора е “България в Европейския
съюз – перспективи за следващите 5 години”. Сред
участниците са: г-н Димитър Абаджиев, г-жа Илиана
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Иванова, г-н Юнал Лютфи, г-н Евгени Кирилов, г-жа
Меглена Кунева, доц. Борислав Великов и г-н Стефан
Тафров.
Преди дискусионната част ще се има тържествен
коктейл по случай 60 години Съвет на Европа.
Повече информация може да намерите на
страниците на Българско училище за политика и на
информационния офис на Съвета на Европа в
България.
215 КАНДИДАТИ ЗА 17 МЕСТА В ЕП
(ЛИСТИ'2009 VS. ЛИСТИ'2007)
Представяме на вашето внимание
всички имена, включени във всички
листи с кандидати за български
членове на Европейския парламент,
съпоставени с кандидатурите от
първите ни избори за ЕП през 2007
година.
В колоната от 2009 г. обобщаваме изборните
резултати
с получените проценти според
окончателните резултати, обявени от ЦИКЕП.
Отбелязваме също кои са избраните евродепутати като част от тях или избраха да не започват мандат в
ЕП /като Меглена Кунева от НДСВ/, или бяха
номинирани за министри /като Румяна Желева от
ГЕРБ/ - съответно там сме посочили кои влизат на
тяхно място /съответно Станимир Илчев и Андрей
Ковачев/. В случая със Светослав Малинов от Синята
коалиция сме уточнили, че той ще бъде осемнайстият
български евродепутат, в случай, че Лисабонският
договор влезе в сила. От друга страна в колоната от
2007 г. припомняме колко процента от гласовете бе
успяла да спечели тогава съответната политическа
формация.
Посочваме с различен шрифт повторенията и
съвпаденията в имената от листи'2009 спрямо
листи'2007. В колоната от 2009 г. с по-тъмен шрифт
са посочени имената, които са били кандидати и в
предишните избори. В колоната от 2007 г. с потъмен шрифт са посочени имената на кандидатите,
които успяха тогава да станат евродепутати.
Ще ви направи впечатление, че някои от тези 215
имена в листи'2009 съдържат връзка към
допълнителна информация. Това означава, че
съответният кандидат е изпратил до нашата
редакция още факти за себе си и своята
политическа платформа. Тези данни са специално
предоставени на Портал ЕВРОПА. Още преди
началото на предизборната кампания, нашият екип
изпрати едно и също запитване до всички 215

кандидати - с предложение за по-детайлно
представяне на желаещите да станат (или да
продължат да бъдат) евродепутати, като тази
информация цели да ориентира гражданите, така че
да направят по-информиран избор.
Портал ЕВРОПА предоставя и допълнителни
линкове, включително външни, към платформи,
програми и други политически и предизборни
документи на съответните политически формации,
включително към оповестените по време на
предизборната кампания резултати от проверката на
Комисията по досиетата за агентурно минало на осем
от кандидатите за членове на ЕП.
В колоната с листи'2007 сме поставили връзки на
съответните имена, отвеждащи към попълнения
тогава от кандидатите Въпросник на българския
евродепутат: това също беше инициатива на Портал
ЕВРОПА, съпътствала първия български евровот.
ПОКАНА
ЗА
НАБИРАНЕ
НА
ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО
ПРОГРАМАТА
ЗА
ЕВРОПЕЙСКО
ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ - ГЪРЦИЯ 2007-2013
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (България) обявява покана за
набиране на проектни идеи в сферите, дефинирани в
приоритетните оси и области на интервенция в
Програмата
за
европейско
териториално
сътрудничество България - Гърция 2007-2013,
съобщават на сайта на Управляващия орган на
Оперативна програма "Регионално развитие".
Целта на настоящата схема е да се подпомогнат
потенциалните бенефициенти на програмата на
територията на допустимия български граничен
регион - области Благоевград, Смолян, Кърджали и
Хасково за изготвянето на цялостни проектни
предложения за кандидатстване по Програмата.
Съгласно условията на проектен фиш BG 2006/018387.04.01-01 “ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДКРЕПА
НА
ПРОГРАМАТА
ЗА
ТРАНСГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ”,
на избраните проектни идеи ще бъде оказана
безвъзмездна подкрепа за тяхното разработване в
завършени проектни предложения за кандидатстване
за финансова помощ през програмен период 20072013 г.
За получаване на допълнителна информация за
програмата, процеса на набиране и подбор на
проектните идеи, подкрепата за подготовка на
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проекти, попълването на формуляра и др., през
месеците май и юни във всеки областен център ще
бъдат проведени информационни дни както следва:
Смолян – 29 май 2009 г., от 11.00. ч., конферентна
зала в хотел "Дикас "
Кърджали – 2 юни 2009 г., от 11.00 ч., конферентна
зала в хотел "Кърджали"
Хасково – 3 юни 2009 г., от 11.00 ч., конферентна
зала в хотел “Парк хотел Европа”
Благоевград – 09 юни 2009 г., от 11.00 ч.,
конферентна зала в хотел “Кристо”
Попълненият формуляр за кандидатстване трябва да
бъде изпратен до 17.00 часа на 30 юни 2009 г. по
електронна поща, изпратен на адреса на екипа за
техническа помощ.
За повече информация, моля да се обръщате към
офиса на Техническата помощ:
Консорциум

„Екорис-Дикон-Бим”,

София

ул.Ангел Кънчев 19, 2 етаж, Тел/ факс:
(2) 986 26 41 .;

1000,
+359

e-mail: cbcbggr@ecorys.com.
18-Е БЪЛГАРСКИ ЕВРОДЕПУТАТИ
ПРОГНОЗИРАТ
ТЕМИТЕ
В
СЛЕДВАЩИЯ МАНДАТ НА ЕП
Броени
дни
преди
изборите
за
Европейски
парламент,
Портал
ЕВРОПА
обобщава
мнението
на
досегашните ни евродепутати за
основните въпроси, които ще влязат в
дневния ред на ЕП през новия мандат
до 2014 година.
Финансовата и икономическа криза, заплахата от
енергийна криза и климатичните промени са темите,
които евродепутатите посочват без колебание като
новите предизвикателства пред ЕП. Реформите в ЕС
по Лисабонския договор, чиято ратификация зависи
от референдума в Ирландия, дебатите по бюджета на
ЕС за следващата финансова рамка и реформите в
Общата
селскостопанска
политика
са
допълнителните акценти, които евродепутатите
посочват.
Според Атанас Папаризов (ПЕС-БСП), ключови теми
ще бъдат Общата енергийна политика и измененията
в климата. Освен това „за нас много важни ще бъдат
ревизията на бюджета на ЕС до 2013 г.,
обсъжданията на новата финансова рамка, новите
принципи на структурната политика и средствата,
заделени по европейските фондове за България”,

пише Папаризов в отговор на специалния Въпросник,
разработен за случая.
Както е написал с своите отговори евродепутатът от
ПЕС-БСП Евгени Кирилов, една от хубавите страни
на Европейския парламент е, че съществува голяма
приемственост по отношение на дискутираните
въпроси. Ето защо ви предлагаме обобщение на
прогнозите на осемнайсетте. Освен на читателите,
тези гледни точки сигурно ще са от полза и на
бъдещите седемнайсет български представители в
ЕП: част от кандидатите за които, между другото, са
измежду настоящите ни евродепутати.
„Предстоят и сериозни дебати по бъдещето на
Общата селскостопанска политика, която е от
непосредствено значение за българите. Финансовата
криза ще наложи и приоритет на развитието на общи
действия в областта на икономическата политика и
развитието на общите финансови инструменти
включително издаването на европейски облигации”,
смята
Атанас
Папаризов.
Трансграничната
финансова супервизия ще е също сред приоритетите
на ЕП, е мнението на Мариела Баева (АЛДЕ-ДПС). Не
трябва да забравяме и имиграцията, сигурността –
пише Петя Ставрева (ЕНП-ЕД – БЗНС-НС/ГЕРБ).
Биляна Раева (АЛДЕ-НДСВ) допълва – „В следващия
мандат сериозни теми ще са и климатичните
промени, и въпросите с евроразширяването.”
На същото мнение е Владимир Уручев (ЕНП-ЕД –
ГЕРБ), който наред с борбата срещу климатичните
промени поставя мерките за справяне с финансовата
криза.
Неговата колега Душана Здравкова (ЕНП-ЕД – ГЕРБ)
обаче смята, че основният въпрос пред Европейския
парламент за следващия мандат ще бъде
довършване на реформите, започнати с Лисабонския
договор и отразяването им в европейското
законодателство. На същото мнение е Филиз
Хюсменова (АЛДЕ-ДПС). Кристиан Вигенин (ПЕС –
БСП) допълва, че Лисабонският договор, неговата
ратификация и прилагане на практика ще изисква
реорганизация и на работата на ЕП, тъй като той ще
стане съзаконодател по редица политики, които сега
не са в неговата компетентност.
От гледна точка на Маруся Любчева (ПЕС-БСП), ЕП
ще работи и за реализиране на новия социален
модел
в
Общността,
повишаване
конкурентноспособността на ЕС и изравняване на
нивото на развитие на регионите.
Обобщението прави Румяна Желева (ЕНП-ЕД –
ГЕРБ): „Всичко това за повечето хора може би звучи
далечно и абстрактно и това, което ги вълнува, са
злободневните проблеми и какво ще стои в дневния
ред на нашата страна през този период, дали ще
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бъдат решени най-наболелите проблеми, свързани с
корупцията и организираната престъпност, от които
пряко зависи способността ни да усвоим
предоставените ни от ЕС средства. Но искам да кажа,
че без да участваме в решаването на общите
проблеми и ако си казваме "да, ама ние си имаме
други проблеми", всъщност няма как да преодолеем и
своите собствени трудности. Така е в глобализирания
свят, в който живеем.”
Икономическата криза
Икономическата криза в Европа и света предизвика
Европейски парламент да реагира бързо. Как
българските евродепутати оценяват ефекта?
Отговорите не са еднозначни.
“Съюзът е сложно организирана машина. Той се
старае да реагира възможно най-бързо и отговорно
на случващото се”, казва Филиз Хюсменова от ДПС.
“Тук проличават ограниченията във възможностите
да се вземат общи решения, най-вече в областта на
финансовата и валутната политика”, пояснява Атанас
Папаризов от БСП. “Европейският съюз реагира по
възможно най-добрия начин на сегашната
икономическа криза”, категорична е Душана
Здравкова от ГЕРБ.
ЕС – Русия
Ясно формулирани мнения има и по темата за
отношения ЕС-Русия. Обща е убедеността на
българските евродепутати, че е необходимо “поефективно и по-ефикасно партньорство”, казва
Румяна Желева от ГЕРБ. “Скорошната газова криза е
тъжен пример за това. Необходимо е да създадем
рамка, която се състои от ясни и законово
обвързващи правила в областта на трансфера на
енергия”, пояснява тя. Кристиан Вигенин насочва
вниманието и към други акценти на отношенията
Брюксел –Москва: “ЕС трябва достатъчно ясно да
поставя проблемите с човешките права и свободата
на медиите в Русия. Вярвам, че новото начало в
отношенията между САЩ и Русия ще допринесе за
подобряването на климата и в отношенията ЕСРусия”, пише той.
Най-категорична в оценката си е Мариела Баева от
ДПС. Тя описва отношенията ЕС-Русия като
“незрели”. В ситуацията тя съзира “неумение да се
комуникират важните и за двата партньора
стратегически въпроси от взаимен интерес”.
(Само)оценка на мандата
В края на мандата си 11-те български представители
в ЕП, отговорили на въпросника, като цяло не са
склонни да си поставят категорични самооценки по
шестобалната система като в училище. Но дори и
някои от тях да са склонни да рискуват с конкретна

оценка, дебело се подчертава, че избирателят има
последната дума. Високо се цени и мнението на
европейските партийни лидери.
“Ние от ГЕРБ бяхме единствените, които нямахме
наблюдатели и, така да се каже, скочихме директно в
морето... Аз не съм учителка, за да пиша оценки”,
казва Румяна Желева, която сега е водач на листата
на ГЕРБ за нов мандат в ЕП. “Самооценката никога
не звучи убедително, особено от устата на политик,
така че нека оставим това на гражданите”, казва
Кристиaн Вигенин, който също се бори за втори
мандат. “Винаги съм съобразявала себе си по
оценката на другите за мен”, казва и Биляна Раева,
също отново в листата на своята партия. “Поставям
отлична оценка за шестте неща например, които
утвърдиха доброто ни име /на НДСВ – б-р./”,
обяснява тя.
Филиз Хюсменова, отново водач на листа, поставя
оценка 5 на личната си работа в Европарламента,
както и на ДПС. Дейността на АЛДЕ оценява с
“отличен”.
Владимир Уручев се колебае между “добър” и “много
добър” в самооценката си, а на ЕНП -ЕД поставя
уверено “отличен”.
Маруся Любчева от БСП оценава своя принос в ЕП
като “много висок”, а дейността на БСП и ПЕС като
“отлична”.
(Не)изпълнени предизборни ангажименти
Попитахме евродепутатите доколко според тях са
изпълнили своите предизборни обещания, дадени
преди вота на 20 май 2007 г.
“ Считам, че съм изпълнила поетите ангажименти и
за тези 2,5 години съм постигнала това, което се
очаква от един член на ЕП”, казва Маруся Любчева.
Кристиaн Вигенин изброява подробно своите
ангажименти и подчертава, че “избирателите
преценят доколко съм бил ефективен в тяхното
отстояване”. “Като член на ръководството на Групата
на ПЕС не успях в достатъчна степен да активизирам
младежката политика на социалистите. Ако получа
отново шанс, това ще бъде един от основните ми
приоритети в първата половина от мандата”, пише
той.
“Смятам, че с работата си показах, че хората,
свързани с агросектора, имаха свой представител в
ЕП през първите години от членството”, казва Петя
Ставрева, която отново се кандидатира за
евродепутат – този път от листата на Синята
коалиция, в която обединените земеделци са
партньор.
Отчет на дейността
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Българските представители в ЕП в отминалия му
мандат представят и подробна справка за работата
си като докладчици, зададени писмени и устни
въпроси, декларации, отворени приемни в страната.
Много от тях имат практика да представят редовни
отчети за дейността си, както и имат активни
интернет страници.

Румяна Желева пише, че в публикувания й и
разпространен отчет “не са включени финансови
аспекти, тъй като не това е неговата цел”. “... и в
много от случаите би прозвучало нескромно, ако се
акцентира на финансовата страна например в
случаите на дарения за подпомагане на деца в
неравностойно положение, пояснява тя.

Не всички обаче са склонни да представят финансови
справки.

Петя Ставрева обаче казва, че отчетът й включва и
финансови аспекти за направените разходи във
връзка с работата ми в Брюксел, в Страсбург и в
България. Маруся Любчева от Коалиция за България
също е представила финален публичен отчет.

Кристиан Вигенин обяснява подробно позицията си:
“По принцип няма практика да се правят финансови
отчети. Миналата година публикувах финансов отчет
за 2007 г., но примерът ми не беше последван. Ето
защо сега се колебая дали да публикувам отчет за
2008 г. Ако бъда избран отново обаче, имам
намерение да поискам ежегоден независим одит на
разходите ми, наред с всички декларации за
имуществено състояние, конфликт на интереси и т.н.”

Владимир Уручев от ГЕРБ е категоричен: “Засега не
планирам такъв цялостен публичен финансов отчет,
защото тази информация принадлежи на ЕП и касае
други хора, без разрешението на които не е редно да
се огласява такава информация”.
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За контакти:
София
ул. “Г.С. Раковски” №96
Тел.: +359 2 471 98 18
Факс: +359 2 471 98 18
Е-поща:direct@europe.bg

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ
В ПАРТНЬОРСТВО С:

Портал ЕВРОПА

Център за модернизиране на политики

Читалище „Славянска беседа”

Столична Община
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