БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ
ТЕМА НА МЕСЕЦА
”Демографски тенденции в България и ЕС”

.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

НОВИНИ
ДИСКУСИЯ В СОФИЯ ЗА МЛАДИТЕ
ХОРА И ПРЕХОДА
Граждански форум на тема "20 години
от падането на Берлинската стена:
младите хора и преходът" ще се
състои на 6 ноември 2009 г., петък, от
18.00 ч. в залата на студентския
театър "Алма алтер" в СУ "Св.
Климент Охридски".
Информационните Форумът е посветен на 20-ата
годишнина от падането на Берлинската стена и
началото на промените в България и се организира
от Информационното бюро на ЕП за България в
партньорство с Европейския информационен център
ЕВРОПА ДИРЕКТНО - София и Националната
университетска телевизия "Алма матер".
В дебатите ще участват членовете на Европейския
парламент Мария Неделчева (ЕНП), Андрей Ковачев
(ЕНП), Кристиан Вигенин (С&Д) и Ивайло Калфин
(С&Д).
Разговорът ще се фокусира върху "Младите хора и
прехода" и ще обхване теми като образованието,
професионалната реализация, възможностите за
кариера, емиграцията и вълната, която напусна
България през прехода, разочарованията и
надеждите на младите хора и европейските политики
и проекти, насочени към тях.
Дискусията ще се излъчва пряко онлайн на Портал
ЕВРОПА www.europe.bg, като читателите на Портала
ще имат възможност да коментират обсъжданите
теми, както и да задават въпроси чрез чатплатформата chat.europe.bg. По-интересните откъси
от видеозаписа ще бъдат публикувани в рубриката
"Интерактивно" на http://parliament.europe.bg уебсайта на инициативата "Взаимодействаме с ЕП".
Входът е свободен, добре дошли са в петък в 18.00 ч.
всички, които имат интерес към темата!
Гражданските форуми са инструмент за комуникация
на Европейския парламент. Форумите, организирани
от Информационното бюро на ЕП за България,
представляват връзка между Европейския парламент
и българското гражданско общество. В тях членовете
на ЕП дебатират проблеми от регионално и
национално значение с широката общественост. В
открита дискусия по дадена тема гражданите могат
да изказват своите позиции и очаквания, да задават
въпроси, да търсят път към общо решаване на
проблеми.

След форума публиката ще може да види
предпремиерно спектакъла "Първият ден на
свободата", представен от университетския театър
"Алма Алтер".
ОБУЧЕНИЕ ЗА УСПЕШНО ЛОБИРАНЕ
КЪМ НОВИЯ ЕВРОПАРЛАМЕНТ ЩЕ
СЕ ПРОВЕДЕ НА 24 НОЕМВРИ В
СОФИЯ
„Ефективното лобиране спрямо новия
Европейски парламент” – това е
темата на семинара, който ще се
проведе в София на 24 ноември 2009 г.
Събитието се организира от Френския институт,
Информационния център на Европейския съюз и ENA
–
престижната
френска
Ecole
nationale
d’administration.
Семинарът, който ще се води на английски език, ще
се състои на ул. „Московска” 9 в Информационния
център на ЕС и ще бъде открит от посланика на
Франция в България Етиен дьо Понсен.
Обучението е насочено към ръководни кадри от
бизнеса с голям потенциал, както и към държавни
служители в българската администрация.
Семинарът ще предложи детайлно представяне на
европейските институции, както и на механизмите за
формиране на политики в Европейския съюз. Фокус
ще бъде поставен също върху добрите практики на
професионалния лобизъм в Брюксел.
Лектор ще е Наташа Кларак – партньор в
консултантската компания за европейски въпроси,
базирана в Брюксел – Athenora Consulting.
Организаторите от Френския институт посочват, че
компанията има опит както в европейските практики,
така и в англосаксонското „ноу-хау”.
Желаещите да участват в семинара могат да се
обръщат към Александър Неделчев от Френския
институт на телефон 02/946 10 75 или по
електронната
поща
на
alexandre.nedelchev@institutfrance.bg .
В първия модул лекторът ще се спре върху
разпределението на силите и влиянията в Европа
след последните евро-избори: в частност
политическите групи в ЕП, кои са новите лидери, и
какво е съотношението на силите към днешна дата
между ЕП, ЕК и Съвета. Ще се акцентира както върху
баланса на политическите и национални влияния в
новите състави на комисиите в Европейския
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парламент, така и върху ключовите теми за мандат
2009-2014 г.

НА 10 НОЕМВРИ ПОГЛЕЖДАМЕ КЪМ
ВАШИТЕ "СНИМКИ ПРЕЗ СТЕНАТА"

Във втората част на семинара ще бъде очертано
моментното състояние на българското влияние в
Европейския парламент, инструментите на България
за влияние в Брюксел и ролята на Постоянното
представителство на страната в Брюксел.

Портал ЕВРОПА отвори галерията с
фотографии, изпратени от наши
читатели, за фотоконкурса "Снимка
през Стената".

МЛАДИТЕ, ЕВРОДЕПУТАТИТЕ, ПРЕХОДА, СТЕНАТА: ОБОБЩЕНИЕ В
ТЕКСТ, ЗВУК И КАРТИНА

Както вече писахме, Информационният център
"Европа Директно" - София отбелязва двадесетата
годишнина от падането на Берлинската стена с
фотоконкурс "Снимка през стената".

Институтът
за
публична
администрация публикува книгата на
доц. д-р Ингрид Шикова „Лисабонският
договор – институциите, политиките
гражданите”.
Тук ви представяме
въведението от доц. д-р Юлия
Захариева.
На 10-и ноември Портал ЕВРОПА ви предлага видеои аудио-запис от гражданския форум "20 години от
падането на Берлинската стена: младите хора и
преходът".
Организатор на дискусията, провела се дни преди
годишнината от началото на промените в Източна
Европа, бе Информационното бюро на ЕП за
България в партньорство с Националната
университетска телевизия "Алма матер", Европейския
информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - София
и Портал ЕВРОПА.
Членовете на ЕП Мария Неделчева и Андрей Ковачев
(ЕНП-ГЕРБ), Кристиан Вигенин и Ивайло Калфин
(С&Д-КЗБ) влязоха в свободен разговор със студенти,
преподаватели, представители на НПО и медии в
залата на студентския театър «@лма @лтер» на СУ
«Св. Климент Охридски».
Специални гости бяха д-р Желю Желев - първият
демократично избран президент на България, проф.
Недю Попиванов - заместник-ректор на СУ и доц.
Светослав Малинов - преподавател и бъдещ
евродепутат от Синята коалиция.
Д-р Желев и трима "връстници на демокрацията" (20годишни българи, родени на 10 ноември 1989 година)
сравниха гледните си точки за житейските и
политически промени, както и за ефектите от
прехода. Тримата български връстници на промените
са избрани от Информационното бюро на ЕП в
София да участват в тържествената сесия на ЕП в
Брюксел, с която се отбелязва 20-та годишнина от
падането на Берлинската стена..

Срокът за подаване на фотографии е 30 ноември
2009 г.
Наградата за победителя е цветен фото-принтер.
Най-оригиналните снимки ще бъдат изложени в
Читалище „Славянска беседа” в София. След това
изложбата ще може да бъде видяна и в
Информационния център "Европа Директно" - София.
По случай двадесетата годишнина от началото на
прехода в България - 10.11.1989 г. - екипът ни
публикува всички конкурсни снимки, пристигнали до
момента. Можете да ги разгледате ТУК.
Желаещите да участват в конкурса - любители и
професионалисти - могат да изпращат снимките си
както
по
електронен
път
чрез
сайта
http://photo.europe.bg, така и на хартиен носител в
пратка на адрес:
Европейски информационен център „Европа
Директно”,
ул. „Раковски” 101, мецанин
София 1000.
Българският преход – началото, историята,
последствията,
неслучилото
се,
емоцията,
надеждата, разочарованието… Къде бяхме преди 20
години, къде сме днес, какво ни чака утре?
Фотообективът говори, а вие споделяте с нас...
Екипът на фотоконкурса, организиран от "Европа
Директно" - София, съвместно с Портал ЕВРОПА,
Центъра за модернизиране на политики и
Европейския институт, би искал да повиши
обществения интерес към темата за миналото и
бъдещето на Европа и ценностите на демокрацията и
свободата.
ПРЕУСТАНОВЕНО Е НАБИРАНЕТО
НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ВТОРАТА ПОКАНА ПО ПРОГРАМАТА
ЗА
ТРАНСГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ-РУМЪНИЯ
2007 – 2013 Г.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК
Информацията и мненията, публикувани в този бюлетин, не отразяват
задължително официалните становища на ЕК.

3

С решение от 21.10.2009 г. на Съвместния
направляващ комитет, набирането на проектни
предложения по втората покана по програмата за
Трансгранично сътрудничество “България-Румъния”
2007 – 2013 г. е преустановено.
Общата стойност на подадените над 300 проектни
предложения надхвърля бюджета, предвиден за
поканата.
По предварителни изчисления на Управляващия
орган с 279 % е превишена сумата на втората покана
за набиране на проектни предложения.
За нея бяха предвидени 101 464 403 евро.
Поканата беше обявена на 1-ви октомври 2008 г.
проектните предложения трябваше да бъдат
подавани в края на всяко тримесечие.
Съвместният направляващ комитет изразява своята
благодарност за проявения интерес и за подадените
проекти.
На интернет страниците на Програмата и на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството ще бъде публикувана актуална
информация.
ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЗАПОЧВА ПРИЕМ
НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА 2010 Г. ПО
НАЦИОНАЛНАТА
ПРОГРАМА
ПО
ПЧЕЛАРСТВО
От 23 ноември ДФ „Земеделие" - Разплащателна
агенция започва прием на заявления за 2010 г. по
тригодишната Национална програма по пчеларство.
Пчеларите могат да кандидатстват за общо 2 290 000
лв. безвъзмездно, съобщава пресцентърът на ДФ
„Земеделие". За първи път от 2010 г. по програмата
ще се субсидира закупуването на пчели- майки, за
което е предвиден 200 000 лв. финансов ресурс.
Заявления за подпомагане могат да се подават и по
всички прилагани досега мерки на програмата - за
подновяване на пчелните кошери, за физико-химичен
анализ на пчелния мед с цел подобряване на
контрола върху качеството, както и за покупка на
препарати в борбата срещу паразитната болест по
пчелите (вароатозата).
За покупка на пчели- майки производителите на мед
могат да кандидатстват по две схеми - за
увеличаване на броя на пчелните семейства или за
подмяна на пчелите- майки - до 50% от наличните в
пчелина. Пчелните майки трябва да бъдат закупени
от регистрирани пчелини по Наредба №47 на
Министерството на земеделието и храните.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по
всички мерки на програмата е 80%, само за покупка
на пчели майки тя е 50%. Помощта се изплаща след
извършване на инвестицията. Средствата се
осигуряват от Европейския фонд за гарантиране в
земеделието (ЕФГЗ).
За да получат финансиране, пчеларите трябва да са
регистрирани като земеделски производители, както и
да разполагат с регистрация на пчелините от
Националната ветеринарно - медицинска служба
(НВМС). При кандидатстване по програмата
пчеларите вече ще трябва да представят и
удостоверения за регистрация или пререгистрация на
пчелините.
Заявленията за подпомагане за 2010 г. по програмата
могат да се подават в Отделите по „Прилагане на
схеми и мерки за подпомагане" (бившите Областни
разплащателни агенции) на 28-те Областни дирекции
на ДФЗ по постоянно местожителство на физическите
лица и по адрес на седалище на юридическите лица.
Приемът ще се извършва на два етапа, както следва:
•
•

От 23 ноември 2009 г. до 15 януари 2010 г.
От 1 февруари 2010 г. до 31 март 2010 г.

Тъй като бюджетът на програмата е ограничен, при
изчерпване на предвидените финансови средства по
отделните мерки в хода на подаване на заявления,
приемът може да бъде преустановен. След
преразпределение на финансовите средства,
приемът може отново да бъде отворен.
Самите заявления ще се обработват по реда на
постъпването им в Областните дирекции на ДФЗ, а
договори за финансиране на пчеларите ще се
сключват за одобрени инвестиции, за които има
средства. Заявки за плащане по всички мерки на
програмата могат да се подават в едномесечен срок
след извършване на инвестицията, като по мярката
за борба срещу болестта вароатоза разходите могат
да се извършват след подаване на заявлението за
подпомагане.
Предстои всички документи и инструкции, свързани с
кандидатстването по програмата, да бъдат
публикувани на интернет страницата на ДФ
„Земеделие".
ЕВРОПЕЙСКАТА
КОМИСИЯ
ВЕЧЕ
НЯМА ЗАМРАЗЕНИ СРЕДСТВА ПО
ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
АФП: "ЕК потвърди, че размразява
милиони евро потенциална помощ за
България, след като София подобри
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усвояването на еврофондовете"; МФ:
"ЕК вдигна мярката „временно спиране
на плащанията” по програма ФАР"
„Комисията прекратява замразяването”, заяви
говорителят на ЕК Марк Грей пред репортери в
Брюксел. Цитиран от "Франс прес", говорителят
уточни, че решението се отнася за 82,563 млн. евро
помощи.
„Днешното решение е резултат от значителните
усилия, положени от българските власти в тясно
взаимодействие с Комисията, за разкриване на
предишни нередности и за нови предложения за
коригиращи дейности. Решението демонстрира, че
България е възприела сериозно препоръките на
Комисията и е подобрила финансовото управление и
контрола над фондовете нс ЕС”, каза още Грей.
В същото време фактът, че комисията няма
възможност да възстанови акредитацията на
агенцията по ФАР във финансовото министерство, е
доказателство, че са необходими още усилия, се
казва в изявлението на Грей.
Европейската комисия вече няма замразени средства
по отношение на България. А парите, които се имат
предвид с днешното решение са 82,5 милиона евро,
отбеляза Марк Грей, цитиран от кореспондент на БТА
в Брюксел. "Мога да потвърдя, че в момента работим
с цифрата 82,5 милиона евро с оглед, че такива пари
са на разположение на България, като съзнаваме, че
не всички средства ще бъдат използвани", заяви още
Грей, допълва БТА.
Министерството на финансите разпространи
съобщение, в което се пояснява, че ЕК е решила да
вдигне мярката "временно спиране на плащанията"
по програмата ФАР. С вдигането на мярката
„временно спиране на плащанията”, ЕК отчита
постигнатия напредък от новото правителство на
Република България и положените от него усилия да
идентифицира слабостите в системите за финансово
управление и контрол и да предприеме необходимите
действия за преодоляването им. С решението си
Комисията потвърди, че всички условия за вдигане на
мярката „временно спиране на плащанията” по
програма ФАР са изпълнени - подчертават от
финансовото ведомство.
Мярката беше наложена през февруари 2008 година
поради
установени
проблеми
и
недобро
функциониране на системите в две от четирите
изпълнителни агенции - в Министерството на
финансите и в Министерството на регионалното
развитите и благоустройството. Размерът на тези
договори е 323 млн. евро ФАР- финансиране. С
допълнително писмо ЕК отблокира плащанията за
т.н. „туининг” договори, които възлизат на 63 млн.

евро по програма ФАР. Засегнати от мярката
„спиране на средства” са договори в размер на 260
млн. евро. Те са за изпълнение на финансови
меморандуми 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 - общо 25
финансови меморандума с над 570 договора.
За да прекрати тази мярка, ЕК изиска от българските
власти да преразгледат и оценят договорите,
сключени от двете агенции в периода юли 2007 г. –
юли 2008 г. Стойността на тези договори е 130 млн.
евро ФАР-финансиране.
МФ допълва, че новото правителство проведе редица
срещи с представители на ГД „Разширяване” на
Европейската комисия, на които бяха обсъдени
действия и механизъм за намаляване на размера на
финансовата санкция. Постигната е договореност
финансовата корекция да бъде в размер на 39 млн.
евро. Става дума за 19 млн. евро финансова
корекция, представляваща 25% от стойността на
договорите. сключени от „Централно звено за
финансиране и договаряне” в МФ в размер на 76 млн.
евро по програма ФАР; наред с това за 20 млн. евро
финансова корекция, представляваща 38% от
стойността
на
договорите.
сключени
от
Изпълнителната агенция по ФАР в МРРБ в размер на
54 млн. евро по програма ФАР.
Министър-председателят Бойко Борисов коментира:
„Това са оценките, които ме интересуват - дават се
свежи пари на страната и се дава политически тласък
на правителството. На предишните им спираха
парите, на нас ни ги пускат. Това е подкрепа за
политиката на правителството."
С решението на ЕК, България получава възможност
да изплати, засега със собствени средства,
дължимите суми по така наречените „чисти проекти",
за които не са установени никакви злоупотреби или
нередности.
Това се отнася само за договорите, сключени преди
месец юли 2008-а година, когато финансирането
беше замразено, а две от Агенциите по ФАР - към
министерствата на финансите и на регионалното
развитие, загубиха акредитациите си.
Сега те по изключение получават право да изплатят
парите по проектите, които отговарят на тези
условия, обясниха експерти от Европейската комисия,
цитирани от News.bg, без да се ангажират с оценка
каква може да е общата им стойност.
Тези пари могат да бъдат усвоени най-късно до края
на годината, а догодина, след проверка на
извършените
плащания,
Еврокомисията
ще
възстанови на България средствата, изразходвани
според правилата.
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От своя страна министърът на финансите Симеон
Дянков коментира във Велико Търново, че екипът на
Министерството на финансите работи от два месеца
по този въпрос. Цитиран от "Фокус", Дянков заяви
още, че България е една от петте държави, които
нямат наказателна бюджетна процедура за тази
година.
ХЕРМАН ВАН РОМПУЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ
Катрин
Аштън
върховен
представител на ЕС за външната
политика и политиката за сигурност.
Двамата
са
избрани
с
пълно
мнозинство.
Белгийският премиер Херман ван Ромпуй и
британският еврокомисар Катрин Аштън ще са новите
европейски лидери, съгласно новата структура на
Европейския съюз, произтичаща от Лисабонския
договор.
Двамата фаворити бяха определени от европейските
лидери на извънредна среща на 27-те в четвъртък
вечер в Брюксел. Въпреки прогнозите за тежки и
продължителни дебати европейските лидери успяха
да постигнат съгласие след малко повече от 2 часа
дискусии.
Аштън е член на британската Лейбъристка партия и
настоящ британски еврокомисар по търговията, а Ван
Ромпуй е християндемократ от Фландрия и премиер
на Белгия от 2008 г.
Единственият конкурент на Ромпуй за поста остана
премиерът на Люксембург Жан-Клод Юнкер. По-рано
Великобритания се отказа от номинацията на бившия
премиер Тони Блеър за един от ключовите
европейски
постове.
Същевременно
при
пристигането си в Брюксел за срещата на
правителствените ръководители на ЕС, премиерът на
Холандия Ян Петер Балкененде заяви, че не е
кандидат за новия пост.
Кандидатурата на белгийския премиер бе
предложена от Шведското председателство на ЕС.
Аштън бе предложена за външен министър на ЕС от
лидерите на европейските социалисти. Освен това тя
ще бъде и заместник-председател на Европейската
комисия.
Ван Ромпуй получи мощна френско-германска
подкрепа и изборът му не е изненадващ. Още когато
името му започна да се споменава за евентуален
президент на Евросъюза, като основно негово
качество беше сочена способността да търси и да
намира консенсус. Наричат го майстор на
задкулисните споразумения. Изненада обаче е

изборът на Аштън - но с нейната номинация се
решават проблемите както за политическия, така и за
географския и за половия баланс във висшите
постове на ЕС. Наблюдатели коментират, че
националните лидери я предпочетоха главно заради
негласния консенсус, че на поста тряба да застане
социалист и жена.
Горда съм, че съм първата жена, избрана на ключов
европейски
пост,
заяви
новият
върховен
представител по външната политика Катрин Аштън
на съвместна пресконференция в Брюксел след
срещата на европейските лидери. „Ще работя със
същия ентусиазъм и усилия, както винаги досега”,
увери тя.
Европейският президент се избира за срок от 2
години и половина и може да бъде преизбран на този
пост още веднъж. Двамата ще заемат новите си
постове от 1 декември, с влизането в сила на
Договора от Лисабон. Аштън трябва да получи и
одобрението на Европейския парламент.
Херман ван Ромпуй ще има мандат от две години и
половина с 24 000 евро месечна заплата. Постът на
външния министър на ЕС може да се окаже повлиятелен - с мандат от 5 години и като зам.председател на ЕК, Аштън ще разполага с милиарден
бюджет и нова дипломатическа служба с повече от
5000 служители.
Новоизбраният президент на Европейския съюз ще
бъде на 14 декември в България, стига новата
длъжност да му позволи това, заяви българският
министър-председател
Бойко
Борисов
пред
журналисти в Брюксел. България първоначално заяви
подкрепата си за кандидатурата на премиера на
Люксембург Жан-Клод Юнкер, но преди дни външният
министърът обяви, че се обмислят и други варианти.
„Това е добър избор за ЕС и за България”, коментира
Бойко Борисов днес. Неочаквано бързото
приключване на днешната среща на върха премиерът
Борисов обясни с отговорното отношение към общите
проблеми.
ПОКАНА
ЗА
ПРЕДСТАВЯНЕ
НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
РАБОТНА
ПРОГРАМА „ХОРА“ НА СЕДМАТА
РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕО ЗА
НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ,
ТЕХНОЛОГИЧНО
РАЗВИТИЕ
И
ДЕМОНСТРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ЗА
2010 Г.
С настоящото се известява за отправянето на покана
за представяне на предложения по работна програма
„Хора“ на Седмата рамкова програма на
Европейската общност за научни изследвания,
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технологично развитие и демонстрационни дейности
(2007—2013 г.) за 2010г.
Кандидатите се приканват
да представят
предложенията си за следната покана. Срокът на
поканата и бюджетът са дадени в съответния текст на
поканата на интернет страницата на CORDIS.
Обособена програма „Хора“:
•

Референция на поканата: FP7-PEOPLE2010-COFUND

Настоящата покана за представяне на предложения
е свързана с работната програма за 2010г., приета с
Решение C(2009) 5892 на Комисията от 29 юли
2009г.
Информация за условията на поканата, работната
програмa и указанията за кандидатите относно
начина на представяне на
предложенията са
достъпни на интернет страницата на CORDIS:
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
СПРАВКА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ КЪМ НОЕМВРИ 2009 Г.
Единният информационен портал за
структурните
фондове
на
ЕС
eufunds.bg
публикува
синтезирана
информация за това, какво се случва с
оперативните
програми
и
какво
предстои.
От справката става ясно, че по Оперативна програма
„Конкурентоспособност” в процес на изпълнение са
632 договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ на обща стойност 358 657 180 лв.
Контрактувани са 17,4% от общия бюджет на
програмата, като до края на 2009 г. се очаква те да
достигнат 34,7%. Изготвена е Индикативна годишна
работна програма за 2010 г., която предвижда 13
операции, повечето от които в сферата на
иновациите и високите технологии. Програмата ще
бъде представена за одобрение на Комитета за
наблюдение на 25 ноември 2009 г.
По
Оперативна
програма
„Административен
капацитет” (ОПАК) към 31 октомври 2009 г. са
сключени 258 договора на стойност 146 331 470 лева,
което представлява 41% от финансовия ресурс на
програмата. До края на годината предстои
стартирането на нови две процедури за директно
предоставяне – „Укрепване на капацитета на
Института по публична администрация за качествено
и ефективно предоставяне на обучения за
централната,
областните
и
общинските
администрации”, както и „Развитие на качествени и

насочени
към
потребителя
електронни
административни
услуги”
с
бенефициент
Министерство на транспорта. В момента протича
разработването на Индикативната годишна работна
програма за 2010 г.
По Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” към момента са инициирани 57 операции за
над 1,3 млрд.лева; подадени са 3923 проектни
предложения, от които са одобрени 1365, като броя
на сключените договори е 1067 в размер на над 440
млн.лева. През следващата година особен интерес
ще представляват процедурите в сферата на
образованието. Предвидени за разработване и
стартиране са и нови операции, насочени към
демотивираните и трайно незаети лица, както и за
деинституционализация на деца, настанени в
специализирани институции.
Към 31 октомври 2009 г. по Оперативна програма
„Регионално развитие” тази година предстои
набирането на проектни предложения по 2 процедури
по приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско
развитие” относно внедряване на мерки за енергийна
ефективност в общинската образователната
инфраструктура. Бенефициенти са всички общини.
Изготвена е Индикативна годишна работна програма
за 2010, която предвижда обявяването на 13 схеми с
общ размер близо 800 млн. лв. Управляващият орган
на програмата отчита забавяне при стартирането на
проектите и осъществяването на плащания към
бенефициентите.
В периода юни – октомври 2009 г. по Оперативна
програма „Транспорт” (ОПТ) се наблюдава напредък
по отношение на сключването на договори за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ.
Положителна стъпка в изпълнението на ОПТ е и
одобрението от Европейската комисия на 22
септември на първия голям инфраструктурен проект
финансиран по програмата – разширението на
метрото в София.
По Оперативна програма „Околна среда” към
момента са договорени 781,2 млн. лв., от които са
разплатени 66,76 млн. лв.
По Оперативна програма „Техническа помощ” към 31
октомври 2009 г. изплатените средства от ЕС
възлизат на 4 572 576 лева, а националното
съфинансиране е в размер на 806 925 лева. В
момента се изпълняват общо 12 проекти на
бенефициенти. В процес на изготвяне е
Индикативната годишна работна програма за ОПТП
за 2010 г.
ЕК ПРОВЕЖДА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПРА-
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ВИЛА ЗА ПРОГРАМИТЕ,
НСИРАНИ ОТ ЕС

ФИНА-

ЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ
И МРЕЖИ

Открита е процедура за публична
консултация по прегледа на сегашните
правила на финансовия регламент на
ЕС
(Регламент
на
Съвета
/ЕО,
Евратом/ 1605/2002 г.) и правилата за
неговото прилагане (Регламент на
Комисията /ЕО, Евратом/ 2342/2002 г.).

Ретро трамвай „Европа" изненада
гражданите и гости на София с
вълнуващо пътуване по столичните
улици.

Процедурата ще продължи до 18 декември 2009 г.
включително.
По-подробна информация за публичната консултация
може да се намери на този адрес в интернет.
Консултацията е открита за всички заинтересовани
страни и дава възможност те да споделят
практическия си опит и дадат конкретни предложения
за подобряването на действащите правила за достъп
до помощите и финансовото им управление. Целта е
по-ефективното използване на средствата от ЕС, при
осигуряване на висока степен на защита на
финансовите интереси на данъкоплатците. Това е
важно, също така, във връзка с подготовката на
новите програми от 2014 г.
Eвропейската комисия е подготвила и представя
документ относно обхвата на текущата консултация,
който може да бъде намерен тук на английски език.
Заинтересованите лица в България, в т.ч.
представители на потенциални и настоящи
бенефициенти по програмите, неправителствени
организации, социално-икономически партньори,
представители на бизнеса и структурите на
администрацията с отговорности по управлението и
усвояването на финансовата помощ от ЕС, могат да
дадат своите коментари и мотивирани и конкретни
предложения по документа на адресите, посочени в
него,
или
на
електронен
адрес
EUFunds@government.bg .
Коментари и предложения ще се приемат на
EUFunds@government.bg най-късно до 09 декември
2009 г., 17.30 часа местно време, с оглед на
необходимостта от техния преглед и обобщаване, за
да бъдат изпратени на Европейската комисия.
Резултатът от публичното обсъждане ще бъде
използван при подготовката на ревизията на
Финансовия регламент и Правилника за прилагането
му, която Европейската комисия ще представи в
средата на 2010 г.
РЕТРО ТРАМВАЙ „ЕВРОПА" ПРЕДСТАВИ НА СТОЛИЧАНИ В ДВИ-

В рамките на проекта „Европа в София" специалисти
от близо 20 европейски информационни центрове,
програми и мрежи консултираха всички желаещи по
време на безплатното двучасово пътуване с ретро
трамвая по специален маршрут.
Близо сто души се включиха в заключителното
събитие от проекта „Европа в София", който се
изпълнява от Центъра за модернизиране на политики
и Портал ЕВРОПА с финансовата подкрепа на
Програма „Европейски проекти и развитие на
гражданското общество" на Столичната община.
Щракнете върху аудио-файла, за да чуете адресите
на информационните центрове на територията на
Столичната
община,
които
предоставят
специализирана информация на гражданите за
Европейския съюз.
В събитието се включи и общинският съветник
Ивайло
Йонков,
заместник-председател
на
Постоянната комисия по европейска интеграция и
връзка с гражданското общество в Столична община,
по чиято програма се осъществява проектът.
Пътуването с ретро трамвай "Европа" предизвика
голям медиен интерес и бе отразено обширно по
националните електронни медии и печатни издания.
Всеки десети късметлия, качил се трамвая, получи
специална европейска награда. Студентка от
Консерваторията спечели едногодишна безплатна
карта за Национална библиотека „Св. Кирил и
Методий".
По време на пътуването всички гости имаха
възможност да научат къде е Европа в София с над
20 инфорамационн центрове, мрежи и институции,
които управляват европрограми.
Те задаваха разнообразни въпроси, свързани с
възмажностите за обучение и работа, бизнес в ЕС,
правата на европейските потребители, работата на
институциите в ЕС, как се разрешават трансгранични
спорове.
ЕВРОПЕЙСКИЯТ
ПАРЛАМЕНТ
Е
ГОТОВ ЗА ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА
ЛИСАБОНСКИЯ ДОГОВОР
Европейският парламент се подготвя
за
увеличаването
на
своите

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК
Информацията и мненията, публикувани в този бюлетин, не отразяват
задължително официалните становища на ЕК.
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пълномощия с влизането в сила на
Лисабонския договор. В този контекст
депутатите приеха изменения във
вътрешните правила на ЕП, които да
вземат в предвид пристигането на 18-те нови
депутати, нарасналите законодателни правомощия и
новата бюджетна процедура, която поставя ЕП на
равна основа с правителствата на държавите членки,
предава пресслужбата на ЕП.
Промените в Правилника за дейността на ЕП бяха
приети на пленарното заседание в сряда.
Докладчикът Дейвид Мартин (С&Д, Великобритания)
коментира по следния начин вота: "С Единния
европейски акт Парламентът от бебе навлезна в
детството, Маастрихт ни прекара през пубертета,
договорите от Ница и Амстердам ни доведоха до
зрелостта и вярвам, че с Лисабонския договор
Парламентът получава пълните права на един зрял
Парламент."
Общо 18 нови депутати от 12 държави членки ще
заемат своите места в ЕП, след като новият договор
влезне в сила и всички държави членки ратифицират
допълнителен протокол към него относно новите
депутати. Дотогава те няма да могат да гласуват, но
ще вземат участие в работата на Парламента като
наблюдатели - мярка, която беше добавена сега към
процедурните правила на ЕП.
Измененията във вътрешните правила за работа на
ЕП вземат също така предвид значителното
увеличаване на законодателните правомощия на
Парламента. С Лисабонския договор почти всички
политики на ЕС ще попаднат в обхвата на
"обикновената законодателна процедура", при която
Парламентът и Съветът са равни като законотворци.
Бюджетните правила също ще бъдат изменени, като
ЕП ще има пълно равенство със Съвета при
определянето на бюджета на ЕС.
В допълнение, процедурата по назначаване на
председателя на Комисията беше променена,
предвид по-големите правомощия на Парламента в
това отношение. Други промени във вътрешните
правила на ЕП отразяват законодателното
въздействие на Хартата на основните права, правото
на ЕП да предлага промени в договорите и
нарасналото влияние на националните парламенти..:
ЕК ЗАПОЧВА КОНСУЛТАЦИИ ПО
РАЗШИРЯВАНЕ
ПРАВАТА
НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ПРИ
ВАКАНЦИОННИТЕ ПЪТУВАНИЯ
Европейската
комисия
представи
планове за консултация, с които се

цели по-стабилна финансова защита
при възникване на проблеми при
резервиране на пакетни туристически
ваканции,
комбиниращи
полети,
хотели, коли под наем и т.н. по
Интернет или в туристическите
агенции.).
Комисията
провежда
консултации
относно
разширяването на обхвата на минималните гаранции,
предвидени в директивата от 1990 г., предава Рапид.
Тази директива обхваща защитата при пакетните
туристически пътувания по отношение на
информацията, отговорността при услуги с по-нисък
стандарт и защитата в случай на несъстоятелност,
така че да бъде включено и следващото поколение
„динамични пакети", при които потребителите
създават собствени пакетни туристически пътувания,
най-често по Интернет чрез даден уебсайт или
различни партньорски уебсайтове.
Директивата предвижда защита, в чийто обхват
попадат: информацията в брошурите, правото на
отказване от пътуването без санкция, отговорността
за услугите (напр. хотели с по-нисък стандарт) и
защита, в случай че туристическият оператор или
авиокомпанията фалира.
В контекста на днешния пазар на туристически услуги
директивата относно пакетните туристически
пътувания от 1990 г. вече не е подходяща. Предвид
неотдавнашния бум на фалити на авиокомпании в
документа се разглежда и възможността в обхвата на
минималната защита при несъстоятелност за
потребителите да се включат освен пакетните
туристически пътувания и всички динамични пакети, в
това число и самостоятелните самолетни билети.
Бяха определени
преразглеждане:
1.

6

приоритетни

области

за

Обхватът на директивата за пакетните
туристически
пътувания:
документът
разглежда
видовете
нови
пакетни
туристически ваканции, които следва да
попаднат в обхвата на директивата. Сред
тях биха могли да бъдат:
1) Пакетите, съставени наведнъж от самия
потребител в Интернет чрез един и същ
уебсайт, напр. Expedia, Opodo.
2) Пакетите, съставени от уебсайтове,
свързани помежду си от партньорско
споразумение Така например, потребителят
може да резервира полет по Интернет и
след това да бъде пренасочен към уебсайт,
който предлага настаняване в хотел или
коли под наем.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК
Информацията и мненията, публикувани в този бюлетин, не отразяват
задължително официалните становища на ЕК.
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3) Други договорености за пътувания, които
в момента не попадат в обхвата на
директивата, като круизи, пътувания,
включващи настаняване (напр. пътуване с
нощен влак или кораб) и други. Вж.
MEMO/09/ 523 за повече информация.
2.

3.

Информация: в документа се поставя за
дискусия въпросът каква информация да се
предоставя на потребителите, в кой момент
и в какъв формат. Понастоящем вниманието
в
директивата
относно
пакетните
туристически пътувания е насочено към
брошурите и в нея не се споменават други
средства, като например уебсайтове.
Отговорност за услуги с по-нисък стандарт и
съдействие на потребителите: в документа
се обсъжда въпросът чия следва да бъде
отговорността за изпълнението на услугите
и за оказването на съдействие на
потребителите, натъкнали се на проблеми
по време на ваканцията. В днешно време
старите разделения между превозвачи,
туроператори и туристически агенции често
са неясни. Поради това може да не е ясно
чия е отговорността, когато възникнат
проблеми.

4.

Промени в договора: директивата позволява
на потребителите да се откажат от даден
договор без санкция, ако „основни
елементи", като например цялостната цена
или превозвачът, бъдат променени. В
документа се взема предвид въпросът дали
има нужда от промяна на съществуващите
правила за преразглеждане на цените.

5.

Несъстоятелност: директивата изисква от
туроператора или туристическата агенция
да
предостави
гаранции
относно
възстановяването на платените суми и
репатрирането на потребителя в случай на
несъстоятелност. Напоследък рискът от
несъстоятелност се увеличи.

Предвид неотдавнашния бум на фалити на
авиокомпании
в
документа
се
разглежда
възможността в обхвата на минималната защита при
несъстоятелност
да
бъдат
включени
и
самостоятелните
самолетните
билети
(т.е.
независими пътнически споразумения, които не са
част от пакет), така че на пътниците да се
възстановяват платените суми или да се гарантира
репатрирането им, ако авиокомпанията фалира.
6. Етикет „Пътуването защитено": в документа се
обсъжда възможността да се въведе на равнището
на ЕС етикет за защитено пътуване, с който да се

указва кои пътнически продукти и/или комбинация от
продукти за защитени съгласно законодателството.
Комисията смята да представи конкретни
предложения за преразглеждане на директивата
относно пакетните туристически пътувания през
есента на 2010 г. Освен това понастоящем Комисията
изготвя проект за преразглеждане на правата на
пътниците, ползващи въздушен транспорт, в който ще
разгледа широка гама въпроси, свързани с
потребителите, в това число и несъстоятелността на
авиокомпаниите.
Периодът за провеждане на консултацията е от 26
ноември 2009 г. до 7 февруари 2010 г.
ЖОЗЕ БАРОЗУ ОБЯВИ ОФИЦИАЛНО
СЪСТАВА НА НОВАТА ЕК
Председателят
на
Европейската
комисия Жозе Мануел Барозу днес обяви
ресорите на следващата комисия.
Според него събраният екип може да
изпълни начертаната програма, която
той представи през септември.
„Имаме европейска програма, а сега вече имаме и
европейски екип. На основата на номинациите от
страните-членки, аз се постарах да направя колеж на
комисарите, който да генерира свежи идеи и нов
тласък за огромните предизвикателства, пред които е
изправена Европа днес... Уверен съм, че тази
Комисия ще бъде решаваща за насочването на
Европа към възстановяване и устойчива социална
пазарна икономика, която работи за хората. Събрах
силна Комисия, която да изпълни засилената роля на
Европа, включително и на световната сцена,
предложена от Лисабонския договор. Една от
ключовите роли на тази комисия ще е да даде живот
на новите възможности, предоставени от
Лисабонския договор. Кандидат-комисарите ще се
представят пред Европейския парламент през
януари", заяви на пресконференция Барозу.
Комисията "Барозу" ІІ - кой кой е? Портал ЕВРОПА ви
представя двайсет и седемте членове на новата
Европейска комисия с ресорите, които бяха
определени за тяхната бъдеща дейност.
Новата комисия ще има седем заместникпредседатели, включително баронеса Катрин Аштън,
която ще е Върховен представител на съюза за
външните отношения и политиката за сигурност. Три
жени ще са заместник-председатели на ЕК.
Комисията ще има 27 членове, включително
председателя й Жозе Мануел Барозу. От тях 9 са
жени, а 14 са били в предишната комисия.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК
Информацията и мненията, публикувани в този бюлетин, не отразяват
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Във втората Комисия на Барозу ще има редица нови
ресори като: действия за климата; вътрешни работи,
правосъдие, основни права и гражданство. Част от
предишните ресори са преустроени - образование,
култура, многоезичие и младеж; здравеопазване и
политика
за
потребителите;
индустрия
и
предприемачество; изследвания и иновации;
международно сътрудничество, хуманитарна помощ и
реакция при кризи.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Румяна Желева ще бъде еврокомисар по
Международно
сътрудничество,
хуманитарна помощ и реакция при кризи.
Мишел
Барние
поема
поста
на
еврокомисар по вътрешен пазар, в който ще
бъдат включени и финансовите услуги.
Оли Рен получава ресор икономика в
новата Европейска комисия.
Датският министър на околната среда Кони
Хедегаард поема новия ресор по въпросите
на климата.
Бившият белгийски външен министър Карел
де Гухт поема поста на комисар по
търговията от Катрин Аштън, която бе
избрана за върховен представител за
външните отношения на ЕС.
Гюнтер Йотингер от Германия поема
ресора енергетика.
Нели Крус влиза в новата комисия с ресор
дигитална икономика.
Сийм Калас поема ресора транспорт от
италианеца Антонио Таяни.
Антонио Таяни от своя страна поема
ресора на Гюнтер Ферхойген - по въпросите
на индустрията.
Унгарецът Ласло Андор е новият комисар
по заетостта и социалните въпроси и
включването.
Дачиан Чолош поема земеделието и
развитието на селските райони в новата
комисия.
Джон Дали ще ръководи здравеопазването
и защитата на потребителите.
Мария Даманаки е новият комисар по
морско дело и рибарство.
Щефан Фюле е комисар по разширяване и
добросъседство.
Йоханес Хан ще ръководи ресора
регионална политика.
Мери Гейгън Куин е новият комисар по
научни изследвания и иновации.
Януш Левандовски поема бюджета и
финансовото програмиране на ЕС.

•
•
•
•
•

•
•

Шведският външен министър Сесилия
Малстрьом ще управлява ресора вътрешни
работи.
Андрис Пиебалгс, който досега бе
еврокомисар по енергениката, поема от
новия мандат ресора развитие.
Янез Поточник отговаря за околната среда
на мястото на гръка Димас.
Вивиан Рединг е новият втори зам. председател на ЕК с ресор правосъдие и
гражданство, защита на основните права.
Марош
Шефчович
поема
междуинституционалните
връзки
и
административните въпроси. Той също ще е
зам.- председател на ЕК.
Алгирдас Шемета ще се занимава с
данъчната политика, одита и борбата с
измамите.
Андрула
Василиу
поема
ресора
образование.

През януари ще се състоят изслушванията на
кандидатите в ЕП, преди парламентът да гласува
състава на ЕК като цяло.
Европейската комисия има петгодишен мандат и е
съставена от 27 представители на държавите-членки.
ЕК изготвя предложения за нови европейски закони,
които представя на Европейския парламент и на
Съвета.
Тя следи ежедневната работа по прилагане на
политиките на
Европейския
съюз и
по
оползотворяване на средствата на ЕС. Комисията
следи и за спазването на европейските договори и
закони. Тя може да предприема действия срещу
закононарушителите, изправяйки ги пред Европейски
съд, ако е необходимо.
Според новия европейски договор председателят на
Комисията се избира от Парламента. Кандидатът ще
бъде предложен на членовете на Парламента от
Европейския Съвет, с номинация по Гласуването с
квалифицирано мнозинство, като се взимат пред вид
резултатите от парламентарните избори. Също така,
Парламентът ще назначава цялата Комисия,
включително Върховния представител за външната
политика, който ще бъде също така и зам.председател на Комисията.
Размерът на Европейската комисия ще бъде намален
след 2014 г., и ще отговаря на две трети от броя на
страните - членки, освен ако Европейският Съвет не
реши нещо друго (единодушно). За да се осигури
равенство между страните, ротационна система ще
обезпечи представителството на всяка страна в две
от три колегии на Комисията.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК
Информацията и мненията, публикувани в този бюлетин, не отразяват
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КОМЕНТАРИ
И
РЕАКЦИИ
КОМИСИЯТА "БАРОЗУ" ІІ

ЗА

Екипът ни потърси коментари на
български евродепутати за ресора,
определен за Румяна Желева като
бъдещ еврокомисар, минути след като
Жозе Барозу обяви състава на новата
ЕК.
Новата Комисия има 27 членове, включително
председателя й Жозе Мануел Барозу. От тях 9 са
жени, а 14 са били в предишната комисия. ЕК БарозуII има 7 зам.-председатели, включително Катрин
Аштън, която е Върховен представител на съюза за
външните отношения и политиката за сигурност. Три
жени са зам.-председатели на ЕК.
Андрей Ковачев, председател на Българската
делегация в групата на ЕНП:
Ресорът, който г-жа Желева получи, беше очакван.
Това е добър ресор и дава много възможности за
развитие
на
нашата
бъдеща
комисарка.
Изслушването започва на 11 януари 2010 година – то
ще бъде в Комисията по външна политика, на която
аз съм член. Ние вече сме подготвили писмените
въпроси към бъдещите комисари, които имат ресор,
свързан с външната политика и ще бъдат изслушвани
в нашата комисия. След това всеки от членовете на
комисията ни ще се подготви и с устен въпрос към
бъдещите комисари. Относно изслушването на
Румяна Желева, аз съм оптимист. Позитивно
настроен съм и като цяло за Комисията.
Окончателният й състав е добър от кадрова гледна
точка – има доста голямо присъствие на либерали в
Комисията: деветима, даже броят им е по-голям в
сравнение с процента, получен от тях като
представителство в ЕП. Така че не виждам откъде би
дошъл негативен вот. Либералите с техните
деветима комисари са положително настроени, от
ЕНП също имаме добро отношение… Доколкото зная,
социалистите също са положително настроени за
гласуването. Мисля, че резултатът от вота в ЕП през
януари ще бъде положителен за комисията Барозу –
2.
Ивайло Калфин, ръководител на Делегацията на
българските социалисти в ЕП:
Ресорът, даден на г-жа Желева, е част от
външнополитическата дейност на ЕС. Бих казал, че
това портфолио се подрежда на трето място по
важност след това, което ще прави г-жа Аштън и
това, което ще прави комисарят по развитие.
Всъщност това, което ще бъде в ресора на г-жа
Желева – освен кризисните и хуманитарните
операции – вероятно ще бъдат отношенията с Азия и

с Латинска Америка. Общо взето това е един ресор,
който не е първи приоритет, но мисля, че е важен,
особено в критични моменти. По отношение на
изслушването в Комисията по външна политика в ЕС
– резултатът от него зависи от самата г-жа Желева,
от начина, по който ще се представи по време на
изслушването. Ако трябва да коментирам състава на
новата Европейска комисия като цяло, то на практика
съставът зависи от националните правителства, тъй
като от там са посочени комисарите и това надали е
някаква
изненада.
Съотношението
между
политическата принадлежност съответства на
разпределението на силите в отделните страничленки. Либералите отново са свръх-представени,
както и в миналата Комисия. За социалистите беше
важно, че на един от най-високите постове, този на
Върховния представител по външни отношения, е
назначен социалист, и то жена – социалистка. Мисля,
че няма да има особени изненади при изслушванията
на бъдещите комисари, които предстоят. Г-жа Румяна
Желева не е дипломат, няма особено голям опит,
надали можеше да претендира за някакъв по-значим
пост от този. Така че всичко зависи не от това, което
досега се случваше, а от начина, по който самата тя
ще се представи при изслушването в ЕП.
Кристиан Вигенин - С&Д, КЗБ:
Извън логиката на ЕС е Желева да е комисар по
разширяването или по правосъдие и вътрешни
работи. Това заяви Вигенин в отговор на
журналистически въпрос по време на видеочат на
сайта си www.vigenin.eu след края на пленарното
заседание на Европейския парламент вчера. Според
него Румяна Желева се коментира като „нарицателно
име за кандидат-комисар, който е потенциална „първа
жертва” на политическата битка на европейско
равнище”. Той беше категоричен, че „Това, което ние
поставяме като основен критерий (и ще държим на
него, независимо за кого става дума) е кандидаткомисарят да бъде компетентен по темата, по която
иска да работи през следващите пет години. Ако
Румяна Желева се справи успешно с изслушването няма да има проблеми, но ако не е достатъчно
убедителна, няма причина ние да полагаме
специални усилия”. Няма как България да остане без
комисар, според Вигенин. При изслушването основен
критерий ще бъде подготовката на кандидата.
„Въпросът е по-скоро дали българският комисар ще
бъде Румяна Желева”, допусна евродепутатът. „Ако
кандидатът не е подготвен да заеме тази позиция, се
търси друг кандидат от съответната страна или друг
ресор за вече изслушания кандидат. Не е национално
безотговорна позицията да не подкрепяш Желева.
Въпросът е принципен - дали тя е подготвена или не
да поеме съответния пост”, каза още Вигенин и
допълни „нямаме намерение да прилагаме никакви
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други критерии и всякакви опити да си избърсват
ръцете с нас са недопустими”.

приемник. Мисля, че ще има приемственост, ще има
обмяна на опит и идеи в интерес на страната ни.

Филиз Хюсменова, водач на българската
делегация от ДПС в Групата на АЛДЕ

Димитър Стоянов, независими – „Атака”:

Смятам, че не може да се каже, че трябва да сме
доволни от ресора, който получава българският
еврокомисар. От предварително лансираните идеи от
страна на правителството за предпочитанията му, не
е удовлетворена нито една. Жалко, че ГЕРБ не е
успял да оползотвори така широко прокламираната
от партията подкрепа на Европейската народна
партия. Смятам, че по-добре би ни стояло
разширяването на ЕС като ресор, тъй като България
е със съседи, които водят преговори за членство.
Освен това самата България скоро влезе в ЕС и може
да бъде полезна с опита си при водене на преговори
за присъединяване. Освен това смятам, че това
щеше да е силата и на г-жа Желева като бивш
евродепутат. Тъй като в Комисията по регионално
развитие в ЕП, на която съм зам.-председател, сме
работили по въпроси за преодоляване на кризи, ми се
струва че тази е главната посока, в която нашият
бъдещ еврокомисар ще има възможност да провежда
силна политика. Самата Румяна Желева беше член
на тази комисия в ЕП в предишния мандат. С оглед
на проблема с изменението на климата, предстои да
се изградят адекватни системи за защита на
гражданите, на инфраструктурата, икономиката,
природата на ЕС. А по отношение на предстоящото
изслушване на номинираните за еврокомисари – със
сигурност въпросите, които ще бъдат задавани на
всички кандидати, ще бъдат изключително
внимателно подготвени от всички евродепутати. При
всички положения, въпросите ще бъдат много
професионални и компетентни. Това изисква и
отговорите да бъдат такива, съответно. Надявам се,
че г-жа Желева ще се подготви добре и ще отговори
на очакванията на евродепутатите… А иначе от
гледна точка на групата, която аз ръководя – на ДПС
в ЕП и в АЛДЕ, ние ще подкрепим нейната
кандидатура. Причината за това е, че тя е
предложена от правителството: ние прекрасно
познаваме регламентите на ЕП, втори мандат сме
евродепутати – и знаем, че когато правителството
предложи своята кандидатура и ако разбира се
кандидатът е достатъчно добре подготвен при
изслушването – няма причина да не я подкрепим.
Такива са правилата, такива са регламентите. И ние
ще ги спазваме. В новата Европейска комисия АЛДЕ
е много добре представен, включително двама от
зам.-председателите й са наши представители –
Нели Круз и Сийм Калас. Предишният български
еврокомисар Меглена Кунева е от АЛДЕ. Г-жа Кунева
нееднократно е заявявала, че ще помага на своя

В момента Европа работи много усилено по въпроса
за бързо сформиране на новата Европейска комисия,
така че тя да заработи максимално бързо. Поради
факта, че в глобалната икономика всички държави са
свързани, аз бих казал, че ресорът, определен за
българския еврокомисар, е полезен. Всяка сфера,
свързана с международните отношения, е полезна за
България. Всъщност най-важното е, че е постигнато
съгласие всички държави-членки да бъдат
представени със свои комисари – фактът, че
България ще бъде представена в Колегиума на
Комисията, е гаранция, че интересите на българските
граждани, като европейски граждани, ще бъдат
защитавани. Румяна Желева има опит като депутат в
Европейския парламент, който има контролни
функции спрямо ЕК – тя е била, така да се каже, от
едната страна на барикадата, ето защо знае много
добре какво трябва да се свърши от другата й
страна… Не мисля, че по време на изслушванията на
бъдещите еврокомисари и при гласуването ще има
някакви проблеми. Слуховете в този смисъл от
последните дни бих определил като интриги от хора,
които са разочаровани, че номинацията на комисар
зависи от съответния министър-председател, а не от
други. Някои хора не бяха доволни, че г-н Борисов
имаше своя номинация и я издигна. Тези интриги са
безсмислени. Мисля, че Румяна Желева ще получи
одобрението на парламента – още повече, че
комисията ще се гласува „ан блок”, няма да има
отделни гласувания за отделните комисари. Ако
въобще някъде има риск, то той е при Върховния
представител по външни отношения, а не при някой
от еврокомисарите. Г-жа Желева е напълно годна за
поста еврокомисар с ресора, който й е даден – тя
категорично се е доказала, че може да отстоява
интересите на България – много повече, отколкото
предишния български еврокомисар.
Румяна Желева
Външният министър Румяна Желева е доволна от
нейния ресор за еврокомисар от България, посочен
от Жозе Барозу - Международно сътрудничество,
хуманитарна помощ и реакция при кризи, съобщава
Агенция „Фокус" . „Доволна съм, мисля че всички
трябва да сме много доволни - това е един от
външнополитическите ресори на Европейската
комисия". Ресорът ще бъде самостоятелен със
самостоятелна дирекция - предполага Желева. Тя
каза, че няма да излиза в отпуск до изслушването й в
Европейския парламент. Към момента не се обсъжда
човек, който да я замести като външен
министър.Предизвикателството е голямо, вчера
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президентът Барозу ми каза: „Това е мъжка работа,
което ти давам", заяви Желева, цитирана от Агенция
„Фокус". Външният министър обясни, че за България
да има еврокомисар отговарящ за международното
сътрудничество е много отговорна работа, „тъй като
във времето, което работих в Европейския съвет на
външните министри се убедих колко големи
ангажименти поема ЕС". „Смятам, че в моите
отговорности ще влизат държавите в Азия и Латинска
Америка, което е голяма възможност за България да
развие допълнително своите контакти", каза Желева.

„Аз мисля, че новата комисия „Барозу" ще има нови
отговорности в съответствие с Лисабонския договор.
В това отношение много неща ще трябва да се
реализират и във външнополитически план свързани
с външните връзки на съюза, като ресорите ще бъдат
организирани по съвсем нов начин. Важно е, че
България получи това признание. Ние ще имаме
наистина възможност да покажем потенциал", посочи
Румяна Желева..
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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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