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I. Работата ми в Европейския Парламент  
2010 година 
 
Месец септември  
В началото на месец септември взех участие в дискусиите по положението на 
ромите в Европа, които се състояха в пленарната зала на Европейския 
парламент (ЕП) в Стpасбург. В изказването си застанах зад позицията, че 
интеграцията на ромите е общоевропейски въпрос и като такъв трябва да 
намери общоевропейски отговор. Европейските институции, държавите-членки, 
представителите на ромската общност и гражданското общество трябва заедно 
да изработят стратегия за интеграцията на ромите. За бъдат нейните цели 
постигнати, е небходима волята за изпълнението й на всички заинтересовани 
страни. Нашите ценности - толерантност, свобода, солидарност - трябва да 
послужат като основа, на която да се обединим в търсененто на балансиран 
подход към това предизвикателство за нашия континент.       
 

 
Месец октомври 
През октомври се проведе заседание на Комисията по регионално развитие на 
Европейския парламент, на което бе обсъдено становището по доклада за 
бъдещата черноморска стратегия на Европейския съюз (ЕС). Аз бях докладчик 
на Европейската народна партия (ЕНП) по това становище, като взех активно 
участие в изготвянето на проектодоклада и във водещата парламентарна 
Комисия по външни работи. Основните идеи, които изтъкнах в изказването си, 
бяха - да се засили координацията по отношение на операции по издирване и 
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спасяване и стратегия за наблюдение на Черно море, да се предприемат мерки 
за насърчаване на туризма  и културния обмен, да се засили общата отговорност 
и съвместни решения срещу замърсяването в региона, ЕС да увеличи 
присъствието си посредством Европейската служба за външно действие (ЕСВД) 
чрез повече финансова подкрепа за региона, да се обвърже стратегията на ЕС за 
Черноморския регион с Дунавската стратегия. 

 
Месец ноември 
 
Като докладчик за Тайван в Комисията по външни 
работи приветствах отпадането на визовия режим 
между България и Тайван, което отваря нови 
възможности за партньорство. Демокрацията, 
образованието и икономиката в Тайван са на 
нивото на други развити държави в региона  - 
например, Япония и Южна Корея. Радвам се, че 
всички европейски граждани ще могат да пътуват 
до Тайван без визи. Очаквам безвизовият режим да 
увеличи академичния обмен, туризма, както и да 
има положително отношение върху търговските 
взаимоотношения между ЕС и Тайван. 
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Набуко - основен енергиен мост от Азия към Европа 

 
Българската делегация на ГЕРБ в Групата на ЕНП в Европейския парламент 
подкрепи проекта Набуко - основен енергиен мост от Азия към Европа и най-
изгоден проект за газопровод в критичния Южен коридор. Набуко трябва да 
бъде разглеждан като приоритетен проект, тъй като е алтернатива за 
диверсификация на енергийните ресурси в Европа, където потреблението на газ 
се увеличава. Набуко е икономически най-изгодният проект в напреднал стадий 
на планиране,  получил пълна политическа подкрепа в дългосрочен план с 
подписването на междуправителственото споразумение между транзитните 
страни през юли 2009 г. Към момента това е политически най-стабилният 
проект измежду енергийните алтернативи за Южен коридор. Набуко се вписва 
изцяло в политиката за либерализация на енергийния пазар на Европейския 
съюз.  
 
Месец декември  
В Европейския парламент в Брюксел се проведе заседание на Комисията по 
регионално развитие, на което беше обсъдено проектостановището на 
Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи по 
Стратегията на ЕС за приобщаване на ромите. Като докладчик по 
становището изтъкнах необходимостта от общ европейски подход към 
ромското малцинство. Конкретното ми предложение бе свързано с решението 
на ЕС от 2010 г. жилища да бъдат отпускани в полза на малцинствата и по-
специално в полза на ромското население. За да бъдем ефективни, трябва да 
поставим като условия за получаването на социални жилища участието на 
самите роми в строителството им, образованието на децата им и готовността им 
да приемат предложенията за работа, отправени от бюрата по труда. 
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2011 година 
Месец януари 
В Европейския парламент в Страсбург се проведе важен дебат по подписването 
на Договора за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и 
Сърбия. В дебата изразих становището, че източноевропейците могат да дадат 
полезни съвети на сръбските си приятели, за да не повтарят грешките, които 
самите те са правили. Такъв съвет е да се отворят архивите на комунистическия 
репресивен апарат на Югославия - това би бил ясен знак за европейските й 
партньори, че Сърбия иска да скъса с режима, който я откъсна за много 
десетилетия от Европа. Смятам също, че гражданите на бивша Югославия имат 
правото да познават най-новата си история. 
 
На 20 януари в пленарна зала беше гласуван докладът за черноморската 
стратегия на ЕС, в чието изработване взех участие заедно с румънския ми 
колега от ЕНП Траян Унгуреану.  
В Комисията по външни работи на ЕП, и по-специално в Подкомисията по 
сигурност и отбрана, като единствен представител на новите страни-членки на 
ЕС участвам в група от шест водещи евродепутати, която следи 
структурирането на Европейската служба за външно действие. Групата редовно 
отправя препоръки и въпроси до Катрин Аштън, върховен представител за 
външната политика и сигурността на ЕС и ръководител на ЕСВД. През януари 
изготвихме предложение за промяна в структурата на все още конституиращата 
се ЕСВД и за преместването на отделни звена от Европейската комисия в новата 
служба.  
 
 
Месец февруари 
Отново в Комисията по външни работи на 
ЕП се проведе обсъждане на  резолюцията 
по доклада за напредъка на Турция през 
2010 г. в процеса на преговори за членство 
в Европейския съюз. Моето становище бе, 
че  Турция е важен трансатлантически 
партньор и точно заради това смятам, че 
трябва да работим заедно с взаимно 
доверие по въпроси от общ интерес. Не 
бива да забравяме и международните 
ангажименти и подписаните договори, без 
значение колко назад в историята се е 
случило това. Сред тези договори е и Ангорският договор от 1925 г., според 
който Турция все още дължи обезщетения на изселените от Източна Тракия и 
Мала Азия българи. Приветствах решението на турското правителство да 
подпише споразумението за подкрепа на проекта Набуко, което ще даде тласък 
на ускорено и прозрачно сътрудничество по изграждането на газопровода. 
Друга ключова резолюция, обсъдена в Комисията по външните работи на ЕП, бе 
тази по доклада на ЕК за напредъка на Македония през 2010 г. по пътя към 
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бъдещо членство в Европейския съюз. В своето изказване обърнах внимание на 
няколко проблемни области, по които македонската страна трябва да покаже 
видим напредък. Сред тях са свободата на медиите, дискриминацията на 
гражданите с българско самосъзнание в страната, отварянето на досиетата на 
комунистическите тайни служби и изучаването на обективната история в 
училищата. 
 

По-късно през февруари в 
Страсбург беше гласувана 
резолюцията на ЕП към 
доклада на Европейската 
комисия за готовността на 
Хърватия за пълноправно 
членство. По време на 
дебатите изразих становището, 
че влизането на Хърватия в ЕС 
ще даде тласък на реформите в 
региона, ще бъде успех за цяла 
Европа и ще даде ясен знак, че 
ЕС стои зад ангажиментите си 
към Западните Балкани. 
 

На 17 февруари 2011 г. в ЕП приехме резолюция относно нарушенията на 
правата на човека в Русия, включително правото на мирни демонстрации. 
Предполагаемото политизиране и липсата на независимост на руското 
правосъдие във връзка със спорната присъда по делото "Ходорковски", както и 
увеличаващото се безпокойство относно свободите на гражданите на Русия, са в 
основата на моето безпокойство и това на колегите ми от целия политически 
спектър. 
 
На едно от заседанията на Подкомисията по сигурност и отбрана през февруари 
се проведе дебат с Масиеж Поповски, който координира работата на ЕСВД в 
звената за военни и цивилни операции. По време на дебата изразих 
становището, че ЕС има механизмите и средствата да подкрепи укрепването на 
новата държавност в Либия след края на конфликта. Хуманитарната ситуация 
на много места предполага външна интервенция, а ЕС е най-подходящият 
международен актьор за това. В допълнение повдигнах въпроса и за евентуална 
цивилна мисия, имаща за цел реформа в сектора на сигурността на Либия след 
края на конфликта.  
 
Месец март 
 С приемането на доклада по Стратегията на ЕС за интеграция на ромите 
Европейският парламент изрази желание за по-добра координация между 
националните политики и общоевропейския план за действие в тази област. 
Необходими са сериозни мерки и усилия за улесняване на достъпа до програми 
за развитие и преодоляване на социалната изолация чрез задължително 
образование, по-добри жилища и достъп до работа. При финансовото 
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подсигуряване на стратегията държавите-членки следва да обвържат 
отпускането на средствата с поемането на обществени ангажименти от ромската 
общност.  
 

Комисията по външна политика на 
Европейския парламент гласува 
резолюцията на словенския евродепутат 
Зоран Талер по доклада на ЕК за 
напредъка на Македония през 2010 г. по 
пътя й към членство в ЕС. В текста, 
одобрен от външната комисия, бяха 
приети и предложените от мен поправки, 
визиращи, на първо място, защитата на 
гражданите с българско самосъзнание в 
Македония и активизиране на 
усилията  на Скопие за разрешаване на 
откритите двустранни проблеми в дух на 
добросъседство и въздържане от каквито 
и да било изявления и действия, които 

могат да подкопаят добрите отношения. В приетите поправки се посочва и 
липсата на напредък в съвместното празнуване на общи исторически събития 
със съседните държави-членки на ЕС, което трябва да допринесе за по-добро 
разбиране на историята на региона. Настоява се за въвеждането в училищата на 
учебници, в които няма идеологически тълкувания на историята и подбуждане 
към омраза срещу съседните държави. Предложените поправки се отнасят и до 
инвестициите в пътната инфраструктура със съседните държави, които са важна 
предпоставка за устойчив икономически просперитет на региона. В тях се 
призовава да бъде завършена липсващата част от железопътната връзка Скопие 
- София. Резолюцията за първи път споменава българското културно наследство 
на територията на Република Македония, като подчертава важността на 
опазването и поддръжката му и връзката му с европейските ценности и 
принципи. В резолюцията със съжаление се отбелязва, че редица гробища, 
надписи върху фрески и артефакти, които принадлежат към българското 
културно наследство, са абсолютно изоставени и тънат в руини. 
 
Месец април 
В пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург се проведе 
разискване по заключенията на Европейския Съвет от 24-25 март 2011 г.  В 
него участие взеха председателят на Европейския съвет Херман ван Ромпой, 
председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу както и 
председателят на Европейския парламент Йежи Бузек. В своето изказване 
изтъкнах, че е правилно решението на шестте страни извън еврозоната 
(включително и България) да се присъединят  към Пакта за еврото, за да могат 
активно да участват в процеса на вземане на решения. В икономическото си 
управление Европа не бива да бъде разделяна от различни стандарти и 
принципи.  
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Месец май 
Взех участие в дебата в пленарната 
зала на ЕП в Страсбург, посветен 
на проблемите, свързани с 
миграционните вълни и 
Шенгенското пространство. В 
присъствието на председателя на 
Европейската комисия, Жозе 
Мануел Барозу, и представители на 
Съвета на ЕС направих изказване, в 
което представих своята визия за 
бъдещето на Шенген. Смятам, че в 
сегашната трудна ситуация трябва 
да се намери отговор на въпроса 
как да балансираме между основни 
наши ценности като свобода, 
солидарност и справедливост, от 

една страна, и сигурност в Европейския съюз, от друга. Външните граници 
трябва да са споделена отговорност на всички страни-членки. Когато е 
необходимо единно решение, не трябва да изграждаме излишни прегради 
помежду ни. 
 
Взех участие в пленарното      разискване, посветено на  външната политика и 
политиката за сигурност и отбрана на ЕС. В присъствието на Катрин Аштън, 
върховен представител за външната политика и сигурността на ЕС, изтъкнах 
необходимостта от обща стратегия за сигурността и отбраната на Европейския 
съюз и общи отбранителни способности. Обединяването и споделянето на 
ресурси в областта на сигурността и отбраната ще е в помощ на нашите 
съюзници САЩ и НАТО както в политически, така и във военен смисъл, 
особено що се отнася до близките ни съседи. За да не бъде най-големият, но  
беззъб донор в света, а сериозен фактор в световната политика, Европа има 
нужда от силна дипломация, подкрепена от цивилни и военни способности. 
Освен това ефективна европейска външна политика и собствени отбранителни 
способности без собствено разузнаване и възможност за събиране на 
информация са като покрив без къща. 
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II. Работата ми в подкрепа на присъединяването на България към 
Шенгенското пространство 
 
 
2010 година 
 
Месец септември 
 
Съвместно със зам.- председателя на Европейската народна партия Манфред 
Вебер, който бе на посещение в България, разгледахме пункта за 
видеонаблюдение, новата система за проверка на паспортите и контактния 
център за срещи между представители на България и Македония на ГКПП- 
Гюешево. Гостът видя, че пропуските в работата на пункта, установени преди 
няколко месеца, вече са отстранени. Тогава пътнико-потокът не бе отделен от 
автомобилния трафик, не работеха всички осветителни тела, имаше проблеми с 
видеонаблюдението. Въведената нова система за проверка на паспортите е 
свързана с пунктовете в другите държави от ЕС. Тя установява по-бързо 
фалшиви документи на хора или товари, както и издирвани от Интерпол лица. 
 
2011 година 
 
 
Месец февруари 
 
На посещение в България от 23 до 24 февруари 2011 г. бе Карлуш Коельо, 
евродепутат от Европейската народна партия (ЕНП) и докладчик за България и 
Румъния по прилагането на правото на Шенген. Той отчете готовността на 

С Манфред Вебер на ГКПП- Гюешево 
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България да се присъедини към Шенген. По този повод аз и колегите ми от 
делегацията на ГЕРБ в ЕП изразихме становището, че Европейската народна 
партия подкрепя България за скорошно присъединяване към Шенгенското 
пространство, както и своята увереност, че страната ни изпълнява техническите 
критерии за членство. 
 
 
 
Месец април 
 

През месец април взех участие в среща 
на г-н Карлуш Коелю с български 
народни представители, която се 
състоя в ЕП в Брюксел. Народното 
събрание на Република България бе 
предствено от членове на Комисията 
по европейските въпроси и контрола 
на европейските фондове и на 
Комисията по външна политика и 
отбрана, сред които Моника 
Панайотова, Доброслав Димитров, 
Димитър Чукарски, Меглена 
Плугчиева и др. "България отговаря на 
необходимите критерии, в някои 

аспекти дори повече от някои страни, които вече са членове на зоната" заяви г-н 
Коелю. Той бе силно впечатлен от последното си посещение в нашата страна и 
бе категоричен, че ние опазваме морското си пространство много по-добре, 
отколкото страните от средиземноморието. 
 
 
Месец юни 
С голямо мнозинство (487 гласа-за, 77-против и 29-въздържали се) в Страсбург 
евродепутатите гласуваха доклада на португалския си колега Карлуш Коелю за 
готовността на България и Румъния да се присъединят към Шенген. По 
време на дебатите в пленарна зала защитих позицията, че оценката на 
експертите на страните-членки, представени в Съвета на ЕС, е еднозначна - 
България и Румъния изпълняват критериите за членство. Всичко друго извън 
тези критерии е в сферата на вътрешно-политическия дебат в някои страни- 
членки. България и Румъния са си свършили работата и сега надграждат. Ето 
защо е необходимо, Съветът да вземе решение за приемане на България и 
Румъния в Шенген още през септември тази година. 
Дадохме старт на кампания из цялата страна „Защо съм ЗА Шенген” – 
инициатива на МГЕРБ заедно с българските евродепутати от ЕНП. 
 

 

 

 

Среща на г-н Карлуш Коелю с български 
народни представители в Брюксел. 
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III. Комунизъм и преход 
 
2010 година 
Месец ноември 

Конференцията „Изстраданата европейска мечта на България (1944-1989 г.) 
На снимката: Председателят на Европейския парламент г-н Йежи Бузек и 
председателят на групата на ЕНП в ЕП г-н Жозеф Дол 

В архива на Държавна сигурност в Банкя 
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На 17 ноември организирах Конференцията „Изстраданата европейска 
мечта на България (1944-1989 г.)“. Целта на конференцията, която се проведе 
в Европейския парламент в Брюксел, бе да се покаже на европейската 
общественост недобре известната българска съпротива срещу комунистическия  
режим. Събитието откриха председателят на Европейския парламент г-н Йежи 
Бузек и председателят на групата на ЕНП в ЕП г-н Жозеф Дол. Д-р Ханс-Герт 
Пьотеринг, председател на ЕП (2007-2009 г.) и председател на борда на 
директорите на Фондация Конрад Аденауер, произнесе заключително слово. 
Участваха съпротивлявали се срещу комунистическата репресивна машина 
лагерници от Белене, интелектуалци, изследователи, евродепутати, както и 
журналисти от български и европейски медии. 
 
Подкрепих създаването на сайта http://desebg.com/ на разследващия журналист 
Христо Христов, който прави обществено достъпна истината за Държавна 
сигурност (ДС), нейната дейност и ролята й на репресивен апарат на 
Българската комунистическа партия. Електронната страница събира на едно 
място огромна информация за ролята на ДС в политическия и икономическия 
живот в България в годините на прехода. 
 

 

 

Месец август  

На 1 август посетих архива на Комисията 
по досиетата в гр. Банкя, където се 
съхранява документацията на бившата 
Държавна сигурност (ДС) и се срещнах с 
нейния председател г-н Евтим 
Костадинов. Отварянето на архивите на 
комунистическите тайни служби е битка, 
стара колкото българския преход, тъй като 
опитите за ограничаване влиянието на 
сътрудниците на ДС датират още от 
началото на 90-те години. В светлината на новия закон за дипломатическата 
служба, съжалявам, че двадесет години след началото на прехода ДС 
продължава да бъде пречка пред нормалното функциониране на българските 
институции и има български политици, които все още смятат принадлежността 
към една тоталитарна репресивна машина за символ на компетентност и 
предимство при назначаване на висши държавни длъжности. 
 

 

 

 

 

 

 

С Евтим Костадинов – председател 
на Комисията по досиетата 
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IV. Посетителски групи в ЕП 

 

2010 година   
 
Месец октомври 
 
Младежи от ромски произход бяха на посещение в Европейския парламент в 
Брюксел. Визитата беше по моя покана и на колегите ми от Групата на ЕНП 
(ГЕРБ) - Владимир Уручев, Илиана Иванова и Мария Неделчева. Тя бе 
продължение на специалната стажантска програма за подпомагане участието на 
представители на ромите в политиката, инициирана и финансирана от Институт 
"Отворено общество" и Националния демократически институт в България. 
Десетимата младежи на възраст между 20 и 32 години, включени в групата, 
бяха избрани с конкурс сред повече от 40 желаещи от различни градове на 
България. Всички те бяха с висше образование или студенти в магистърски 
програми и участваха в различни граждански инициативи сред ромската 
общност. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Младежи на посещение в Европейския парламент в Брюксел 
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2011 година 
 
Месец май 
На 30 и 31 май посетителска група от депутати, общински и областни 
ръководители, членове и партийни активисти от ГЕРБ от областите Варна и 
Бургас посети Европейския парламент в Брюксел по моя покана. Гостите от 
България се запознаха със структурата и работата на Европейския парламент и 
имаха възможността да се срещнат с евродепутатите от ПП ГЕРБ и 
Европейската Народна Партия (ЕНП) - Мария Неделчева, Илиана Иванова, 
Владимир Уручев и Емил Стоянов. Посетителската група се срещна и с 

германския евродепутат Михаел 
Галер (ЕНП), който сподели с тях 
дългогодишния си опит от участия в 
местни и парламентарни избори. 
Гостите посетиха и заседание на 
работната група на ЕНП „Бюджет и 
структурни политики", по време на 
което проследиха дискусиите по 
докладите на ЕП, чието приемане 
предстоеше през юни 2011 г. на 
пленарната сесия на парламента в 
Страсбург. 

 
 
 
Месец юни 
На 22 и 23 юни по моя покана се състоя 
двудневно посещение на гости от 
България в европейските институции в 
Брюксел. Участие във визитата взеха д-р 
Светослав Спасов, съветник по въпросите 
на отбраната на министър-председателя 
на Република България, доц. Димитър 
Димитров, ръководител на катедра 
"Регионална сигурност" на УНСС, както и 
четирима студенти, победители в конкурса за есе на тема "2020: България в 
контекста на европейската сигурност", който аз организирах. Програмата 
включваше срещи на гостите в Европейската комисия, НАТО и Европейската 
агенция по отбраната. 
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V. За младите хора 
 
2010 година 
 
Месец септември 
Съвместно с колегата ми Мария Неделчева и Фондация "Българска Памет" 
организирахме конкурс за есе на тема "Моят път в Европа" за ученици от 9 до 
12 клас в над 50 училища от Благоевградска област. Участниците трябваше да 
развият в есеистична форма вижданията си относно своето бъдеще като 
граждани на Европейския съюз. Идеята на конкурса бе да се даде възможност 
на учениците да споделят своите мечти и разбирания, както и да дискутират 
темите относно собствените си перспективи за развитие в общия европейски 
дом. Целта бе да поощрим младите европейци да изразят собствената си гледна 
точка, както и да споделят вълнуващи и важни неща, които Европа трябва да 
научи за тях. 
 
 
2011 година 
 
Месец януари 
 
 Попитахме българските ученици "Какво знаят за Европа?". Това стана в 
рамките на проведените в края на 2010 и началото на 2011 г. конкурси за есе и 
серия от дебати. Есеистичната надпревара „Европейско гражданство: какви 
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права и задължения?", в която участваха ученици от над 10 български града, 
организирах заедно с колегата ми Емил Стоянов. Дебатите „Младите говорят за 
Европа" се състояха в училища в София, Варна и Бургас. Тези събития излъчиха 
български деца със силни граждански позиции и познания за Европа и нейните 
институции, предлагащи конкретни стъпки за развитието на България като 
страна-член на Европейския съюз. Най-добре представилите се 
участници  (около 30 деца на възраст между 15 и 18 години) получиха 
заслужена награда. Те посетиха Европейския парламент в началото на месец 
март 2011 г. и участваха в честването по случай националния празник на 
България, 3-ти март. 
 
 
Месец март 
По моя покана български ученици от Велико Търново, Габрово, Павликени, 
Елена и Севлиево посетиха Народното събрание на Република България. 
Учениците са победителите в серията от дебати „Младите говорят за Европа". 
Всичко това бе следствие на инициативата, която сме предприели с колегата ми 
Емил Стоянов, за въвеждане на гражданско образование по европейска 
интеграция в средния курс на обучение в училищата на страните-членки на ЕС. 

На този етап сме изискали 
от Европейската комисия 
подробен анализ на това как 
се преподава гражданско 
образование във всички 27 
държави-членки. Въз основа 
на резултатите от този 
анализ и на нашите 
виждания ще изготвим 
доклад с предложения в тази 
материя, който да бъде 
разгледан в Комисията по 
култура, образование и 
спорт на ЕП, а след това и 
гласуван на пленарна сесия 
на парламента. Вече са 
водени разговори за 
въвеждане на гражданско 

образование по европейска интеграция в средните класове както с председателя 
на Комисията по култура и образование и спорт на ЕП, г-жа Дорис Пак, така и с 
образователния министър г-н Сергей Игнатов. Планираме също така и 
провеждането на срещи с министрите на образованието на останалите страни-
членки на ЕС. 
 
 
 
 
 
 

Победители в конкурса „Младите говорят за Европа". 
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VI. Работата ми в Съюза на европейските федералисти 
 
2011 година 
 
Месец март 

През месец март 2011 г. имах честта да бъда избран за вицепрезидент на Съюза 
на европейските федералисти (СЕФ). Това стана на ХХIII конгрес на 
организацията,  в който взех участие в качеството си на председател на СЕФ за 
България. Съюзът е наднационална неправителствена организация без 
политическа принадлежност, създадена през 1946 г. Тя е посветена на 
изграждането на мирна и демократична федерална Европа. Една от главните 

ХХIII конгрес на Съюза на европейските федералисти 
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цели на СЕФ е да формира приоритетите в дебата за бъдещето на европейския 
проект. За първи път българин бе избран в ръководството на тази най-стара и 
престижна проевропейска организация. 
 
 
Месец май 
Европейските федералисти изказаха дълбоката си загриженост за връщането на 
граничния контрол от страна на Дания. Едностранното решение на Дания да 
отмени свободното движение противоречи на съдържанието и духа на 
Шенгенското споразумение. СЕФ призовава Европейската комисия да 
предприеме бързи действия срещу решението на Дания и всяка друга страна, 
която отстъпва от договорните  ангажименти да гарантира свободно движение, 
сигурност и законност навсякъде из Европейския съюз. Краткосрочният 
политически и национален егоизъм не трябва да заплашва нашето общо 
европейско бъдеще. Голяма грешка е европейската интеграция да се разбира 
като избирателен модел, в който избираме само точките, които в момента 
намираме за изгодни, докато отхвърляме всичко останало. Не можем да 
приемем отказ от едно от главните ни постижения - свободното движение на 
граждани в ЕС! Очаквам Комисията да защити постиженията на европейската 
интеграция и да не се поддава на натиск от страни-членки. 
 

На 7 май взех участие в 
дискусията „Синя нощ”, 
посветена на бъдещето и 
миналото на Европа, 
организирана в София по случай 
Деня на Европа съвместно с 
Виолета Станишич, ръководител 
на Информационното бюро на 
Европейския парламент в София. 
В дебата участваха генералният 
секретар на СЕФ Кристиан 
Венинг както и студенти и 
преподаватели от Нов български 
университет. 
 

В качеството ми на председател на Съюза на европейските федералисти за 
България взех участие в публичната дискусия „Заплашени ли са европейските 
ценности от икономическата и финансова криза?”, организирана по случай Деня 
на Европа, 9-ти май. Събитието беше съорганизирано от СЕФ, Европейското 
движение и Информационния център на Министерство на отбраната. Взех 
отношение по темите „Валидни ли са днес идеите на бащите-основатели на 
ЕС?”, „Бъдещето на икономическия и валутен съюз” и „Ролята на ЕС в глобален 
мащаб”. 
 
 
 

С Райнер Виланд - заместник-председател на 
ЕП и Андрю Дъф -  председател на СЕФ 
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VII. Други дейности и събития 
 
 
2010 година 
 
Месец ноември 
Взех участие в конференцията "Децентрализираният модел на растеж и 
ролята на местните власти" по покана на гръцката дясноцентристка партия 
Нова демокрация, в лицето на Мариета Джанаку, ръководител на гръцката 
делегация в групата на ЕНП в ЕП, и представителството на ЕП в Гърция. В 
своето изказване говорих за значението на регионалната политика за развитието 
на регионите в България, за ролята й в бъдещия рамков период на ЕС след 2013 
г., както и за българо-гръцкото сътрудничество на местно ниво по проекти, 
финансирани от ЕС. Има много добро сътрудничество между ГЕРБ и Нова 
демокрация като сестрински партии в ЕНП, но и като добри европейци, 
партньори и съседи. 

 
 Срещнах се с участниците в Есенния семинар на 
Фондация "Българска Памет", който ежегодно 
посреща ученици с българско самосъзнание от 
историческата диаспора в Молдова и Украйна, 
както и българчета от Западните покрайни. 
Основен акцент на семинара през тази година 
бяха възможностите за образование и 
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академичен обмен, отворени за най-младите от перспективата на европейското 
членство на България. По традиция Есенният семинар събира ученици от 
училища с български състав от по-големите общности на българската диаспора 
и цели да утвърди културното многообразие като ценност и като позитивен 
принцип за постигане на национално единство. 
 
 
Заедно с народния представител от ГЕРБ Димитър Бойчев открих изложба под 
наслов „Избори и управление 2009 - 2010" в зала „Конт Андрованти" в Бургас. 
Това ще бъде постоянната експозиция на залата, която ще бъде сваляна само 
при гостуване на нови автори. Изложбата е разделена на две части. Първата 
разказва в снимки емблематичните 
моменти от последните две 
предизборни кампании на ПП ГЕРБ 
в Бургас, както и ключовите 
събития по време на управлението 
на партията. Втората част е 
своеобразен отчет за работата ми в 
Европейския парламент през 2009 и 
2010 г. С времето изложбата ще се 
допълва с нови акценти от работата 
нa ПП ГЕРБ в региона и от 
дейността ми в ЕП. 
 
 
 

 
На 8 ноември 2010 г. взех участие в научната 
конференция "Форум за стратегии в 
науката", организирана от Софийския 
университет „Св. Климент Охридски". 
Конференцията имаше за цел да дефинира 
предизвикателствата и възможностите, пред 
които са изправени научните и академичните 
организации у нас. Европа иска да стане лидер 
в сферата на науката. За да се случи това, всяка 
страна членка на ЕС трябва да поеме 
отговорност и да осигури съответни ресурси за 
постигането на тези цели. В България виждам 
шанс за науката в усвояването на солидарни 
евро инструменти и, по-специално, трябва да 
има фиксиран процент от публичните разходи 
за наука. 
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Райнер Виланд 

Месец декември 
На 3 декември в зала „Конферентна" на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски" заедно с българските 
евродепутати Илиана Иванова (ЕНП, 
ГЕРБ) и Евгени Кирилов (С&Д, БСП) 
взех участие в граждански форум на 
тема „Европа, накъде?". Той бе 
организиран от Информационното бюро 
на ЕП в България в партньорство със 
Съюза на европейските федералисти. 
Форумът имаше за цел да предостави на 

заинтересуваните и критично мислещи граждани възможност за открита 
дискусия с български евродепутати по актуални европейски въпроси, касаещи 
бъдещето на ЕС и на младите европейци. Фокусът на дискусията бе върху 
необходимостта от нова политическа и икономическа архитектура, проблемите 
в еврозоната, дали ще има общоевропейско икономическо управление и 
санкции за държавите с прекомерен бюджетен дефицит както и дали ще се 
наложи реформа на Лисабонския договор едва година след влизането му в сила. 
 
 

На 20-21 Декември 2010 заместник-председателят 
на Европейския парламент г-н Райнер Виланд 
посети София. По време на посещението си той се 
срещна с председателя на Народното събрание г-жа 
Цецка Цачева и с български депутати, с които 
говори за предстоящата реформа в българската 
дипломатическа служба и разширяването на 
шенгенското пространство. Важно място по време 
на визитата на г-н Виланд зае и темата за бъдещето 
на европейския проект и федерализма в Европа.  
Заедно със заместник-председателя на ЕП 
проведохме среща и с представители на Германо-
българската индустриално-търговска камара 
относно условията за инвестиции и правене на 
бизнес в България. 
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Месец март 

През месец март поканих на неформален работен обяд  в Европейския 
парламент българската футболна легенда Христо Стоичков. На инициативата, 
дошла от българския еврокомисар Кристалина Георгиева и делегацията на ГЕРБ 
в Европейския парламент, бяха поканени всички български евродепутати. На 
срещата те поздравиха Стоичков за неговата роля като посланик на добра воля в 
инициативата "Професионалният футбол срещу глада". Кампанията има за цел 
да използва обединяващата сила на футбола, за да се бори срещу бедността и 
недохранването. Евродепутатите и Христо Стоичков имаха възможност да 
обсъдят перспективите за развитие на детско-юношеския спорт в България и 
нуждата от повече физическа култура сред подрастващите. Аз изразих 
виждането си, че настоящото българско правителство за първи път има 
разбиране за проблемите на спорта.  
 
На 7 март взех участие в публична лекция на тема „Влиянието на променящия 
се свят върху европейската реакция при кризи”, част от серията „Лекции 
Капушчински", организирана от Програмата за развитие на Организацията на 
обединените нации, Софийския университет и Европейската комисия. Дебатът 
се състоя в Софийския университет.  Участие взеха Кристалина Георгиева, 
европейски комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и 
реакция при кризи, и д-р Саймън Максуел, старши научен сътрудник и бивш 
директор на Института за развитие на отвъдморските територии и страни 
(Лондон). 

С българската футболна легенда Христо Стоичков, българския еврокомисар 
Кристалина Георгиева и делегацията на ГЕРБ в Европейския парламент 
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На 18 март посетих Тулуза по покана на Географското Дружество, Френско-
българския форум и Асоциацията "Faisons l'Europe" ("Да направим Европа"). 
Там взех участие в кръгла маса на тема „България в сърцето на Европейския 
съюз", която бе организирана по повод националния празник на България. Тази 
среща се осъществи с цел да се представи България на френската публика като 
държава с история и като член на Европейския Съюз, както и да се подчертае 
френско-българската връзка. 

Взех участие в конференцията "Какво 
знаят младите европейци за 
тоталитаризма?", която се проведе в 
Европейския парламент в Брюксел. 
Организатори на конференцията бяха 
неформалната група за "Помирение на 
европейската история", състояща се от 
членове на ЕП, които работят за 
обективен прочит на събитията в 
различните държави и периоди от 
европейската история, и платформата за 
"Европейска памет и съвест", състояща се 
от учени и анализатори на тоталитарното 

минало. Конференцията даде възможност за позитивен и конструктивен диалог 
на най-спорните аспекти от историята като престъпленията на тоталитарните 
режими в Европа, включително на комунистическите диктатури в централната и 
източната част на нашия континент. Основна тема беше запознаване на младите 
хора с репресиите на тоталитарните системи на XX век. 
 
 
Месец април 

Взех участие в кръгла маса „Споделяне на опита в 
усвояването на европейските фондове: Перспективи 
пред България и Полша”, организирана от 
посолството на Република Полша в България, 
българския министър по управление на средствата от 
Европейския съюз и Информационното бюро на 
Европейския Парламент в България, която се състоя в 

Министерски съвет, София. В кръглата маса участваха представители на 
правителството на Република България, посланици на страните-членки на ЕС, 
членове на Европейския парламент, народни представители, 
представителството на Европейската комисия в България, представители на 
неправителствените организации и на областните администрации. Дискусията 
беше насочена и към възможностите за опростяване на процедурите по 
усвояването на европейските средства. Такъв дебат има както на национално 
ниво, така и в европейските институции. 
 
 
 
 

С евродепутатите Туне Келам, 
Ласло Токеш и Видал Куадрас 
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Отново през април взех участие в международната 
конференция "Финансовото разследване на 
организираната престъпност и тероризма", 
организирана от Академията на МВР, в която взеха 
участие представители на белгийската федерална 
полиция, македонското министерство на вътрешните 
работи, прокурори и представители на академичната 

общност. Конференцията бe част от Програмата на ЕС за предотвратяване и 
борба срещу престъпността и се реализира като част от съвместен проект между 
Министерството на вътрешните работи и Европейската комисия. 
 
 

През месец април бях гост на 
конференцията на Комитета за арменски 
изследвания "Хай Тад" по покана на съ-
председателите на Комитета. На 
конференцията присъстваха част от 
арменската общност от цяла България, 
актьорът Армен Джигарханян и 
представители от посолството на 
Армения в България. 
 
 

 
През месец април изнесох лекция 
пред студенти от УНСС на 
тема  "Европейската външна 
политика: инструменти и 
институции". Лекцията представи 
пред младежите темата за 
ефективността на наднационалните 
механизми за вземане на решения и 
ролята им в изграждането на единния 
европейски глас в международните 
отношения. 
 
 

Взех участие в Националната кръгла маса на 
тема: „Опит, механизми и инструментариум 
за пълноправна интеграция на ромите в 
България и Европа", която се състоя в град 
Монтана по случай международния Ден на 
ромите, 8-ми април. Сред участниците в 
кръглата маса бяха министърът по управление 
на средствата от ЕС Томислав Дончев, 
посланикът на Руската федерация в България 

С актьорът Армен Джигарханян и 
част от арменската общност в 
България 
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Юрий Исаков, депутати от ПП ГЕРБ и представители на местната власт. 
Въпреки че проблемът с интеграцията на ромите е общ за целия Европейски 
съюз, единен подход за неговото разрешаване не съществува. Дори в 
различните региони на територията на една страна-членка обикновено е нужен 
набор от различни инструменти за решаване на проблемите. Затова наша задача 
е да намерим работещи решения на регионално и местно ниво. 

 
На 11 април в Европейския 
парламент в Брюксел се срещнах с 
група от 40 български кметове и 
представители на областната 
администрация на Софийска област. 
Групата бе водена от г-н Красимир 
Живков, областен управител на 
Софийска област. Участие в 
срещата взе и председателят на 
Комисията на ЕП по регионална 
политика и бивш еврокомисар, г-жа 
Данута Хюбнер. Тема на дискусията 
бе бъдещето на регионалната 
политика и кохезионния фонд на ЕС 
след 2013 г., когато изтича 

настоящият финансов програмен период. От особена важност е общините да са 
готови с добри проекти за следващия програмен период, а в настоящия да 
използват максимално инструментите на европейската солидарност. 
 
Взех участие в съвместна парламентарна среща "Западните Балкани - към 
една по-интегрирана Европа", която се проведе на 13-14 април 
в  Европейския парламент в Брюксел. Срещата, в която участваха 
парламентаристи от Западните Балкани, от страните членки на ЕС и 
евродепутати, бе ръководена от 
Председателя на ЕП, г-н Йежи 
Бузек. От българска страна 
присъстваха г-н Владимир Тошев 
и г-н Михаил Николовски от ПГ 
на ГЕРБ, членове на Комисията 
по европейски въпроси и контрол 
на европейските фондове на 
Народното събрание. В 
изказването си изразих надеждата, 
че Хърватия ще приключи 
преговорите  за членство в 
Европейския съюз до края на 
годината, по време на полското 
председателство на Съвета на ЕС, но за съжаление в останалите държави от 
Западните Балкани политическата обстановка е нестабилна. Предстоящите 
избори в много от тези страни трябва да доведат до повече усилия от страна на 
правителствата за европейска интеграция, защото само чрез нея ще бъдат 
преодолени проблемите от миналото. 

С Данута Хюбнер - председател на 
Комисията на ЕП по регионална 
политика и Красимир Живков - 
управител на Софийска област 
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Също през април участвах в семинар на тема 
„Подкрепената заетост - средство за социално 
включване и продуктивност", организиран от  
Българската асоциация за подкрепена заетост 
(БАПЗ). Това бe първото събитие в България, 
посветено на модела на подкрепената заетост. Той 
бе обяснен от д-р Стийвън Байер, зам.-директор 
на Уелския център за интелектуални увреждания 
в Университета в Кардиф (Великобритания), един 
от най-известните експерти в тази сфера и 

официален съветник на БАПЗ. Подкрепената заетост е утвърден модел в света, 
особено в САЩ и Великобритания. Той се състои от услуги, които подпомагат 
хората с тежки увреждания (особено с интелектуални затруднения и ментални 
увреждания) да бъдат интегрирани на открития пазар на труда. Тези услуги 
осигуряват различни видове асистиране като търсене на работа и насочване, 
технически устройства, които да подпомогнат хората с увреждания да 
изпълняват задачите на работното си място, специализирано обучение за 
съответната дейност, индивидуална подкрепа и наблюдение, както и обучение 
на работодателите и екипа. Този набор от услуги, обединени под общото 
наименование „подкрепена заетост", все още не се предлага в България и за 
него няма създадена методика в българското законодателство. 
 
 
Месец май 

На 5 май бях модератор на презентация: 
„Изграждане на капацитет за демократични 
институции” в рамките на конференцията 
„Преходът в Централна и Източна Европа и 
промените в Близкия Изток”. Мрежата от 
училища за политика на Съвета на Европа цели 
да насърчи демократичния плурализъм, защитата 
на човешките права и спазването на закона. Тази 
инициатива включва редица млади политици, 
лидери на гражданското общество, медийни 

специалисти, хора от бизнеса и хиляди възпитаници на университети от 
Централна и Източна Европа. Програмата на институтите се фокусира върху 
всички аспекти и предизвикателства на прехода и укрепването на демокрацията. 
 

По случай Деня на храбростта, 6 май, взех 
участие в поклонение и заупокойна молитва 
на българското военно гробище в Ново Село, 
днешна Р. Македония, организирано за 
четвърта поредна година от Фондация 
"Българска памет". Това, за което 
призоваваме нашите съседи - да отбелязваме 
заедно нашите общи герои и празници, които 
не трябва да ни разделят, а да ни обединяват, 
- беше факт в Ново село.  
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За пръв път български войници почетоха паметта на загиналите наши герои по 
бойните полета на Македония през Междусъюзническата и Първата световна 
война. 
 

Взех участие в събитието „Да подадем 
ръка”, организирано от Младежки 
клуб „Европа” към академията на МВР, 
на което курсанти от Академията 
запознаха децата с опасностите от 
попадане в мрежи за трафик на деца, от 
последиците при пласиране и 
използване на упойващи вещества, от 
възможности за търсене на помощ, 
като показаха и умения за самозащита 
при нападение. 
 
 
 

 
На 27 май в Софийския университет 
"Св. Климент Охридски" се състоя 
публична дискусия, организирана от 
Студентски клуб на политолога, на 
тема "Защо съм "ЗА" Шенген?", в 
която взех участие заедно с г-жа 
Моника Панайотова, председател на 
Комисията по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове в 
Народното събрание на Република 
България. Присъединяването на 
България към Шенген е въпрос с 
изключителна актуалност и важност за 

всеки един от нас. Поради това в тази дискусия бе обърнато внимание на 
предимствата, които членството в Шенгенското пространство ще ни даде. 
Именно това роди идеята за тази дискусия.  Тя даде възможност на самите 
студенти - като представители на младото и амбицирано да се реализира в 
България поколение - да изложат своите възгледи и да зададат въпроси по 
проблематиката. 
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В Бургас, на съвместна работна среща с народния представител от ГЕРБ 
Димитър Бойчев, обявих пред местните медии новината, че Турция няма 
намерение да строи АЕЦ  в близост до България, както гласи отговорът на мое 
запитване до Гюнтер Йотингер, комисар по 
енергетиката. Според него към настоящия 
момент Комисията не е получила от турските 
власти никаква официална информация 
относно планиране на трета електроцентрала. 
Въпросът бе изключително актуален за 
региона, тъй като застрашава основния му 
поминък – туризма. По-късно получих 
отговор и от комисар Щефан Фюле, който 
потвърди отговора на комисар Йотингер. 
 
 

През същия месец посетих град 
Варна във връзка с дните на 
Европейския парламент в морския 
град. Срещнах се с ректора на ВСУ 
"Черноризец Храбър", с която 
обменихме мнения по промяна на 
Закона за висшето образование и 
разговаряхме за по-нататъшни 
контакти във връзка с подобряване на 
системата на висшето образование и 
налагане на европейските и световни 
стандарти в тази сфера.  
Осъществих срещи с ученици от ПГИ 
"Богоров", активисти на ГЕРБ-Варна 
и областния координатор на ГЕРБ-

Варна и народен представител в 41 НС - Павел Димитров, студенти, ученици и 
общественици от Варна, както и с варненски журналисти. 
 
В качеството си на член на Делегацията на Европейския парламент за връзки 
със САЩ, взех участие в семинар „Мрежа от европейски идеи - хоризонти на 
трансатлантическото сътрудничество", който се състоя във Вашингтон в 
периода 13-16 юни. Взех участие в два панела от семинара. В рамките на 
първия, посветен на „Ефективното трансатлантическо влияние по глобалните 
въпроси: Тероризмът след Бин Ладен", дискусиите се фокусираха върху 
бъдещето на Ал Кайда след Бин Ладен и какво означава това за сигурността на 
Запада, върху реакцията срещу радикализацията и стратегиите срещу 
зараждането на движението джихад в демокрациите, върху  заплахата Иран и 
как Трансатлантическата коалиция може да я удържи и да й се противопостави. 
Другият панел - „Бунтовете в Близкия изток и екстремистките идеологии" - се 
съсредоточи върху трансатлантическата стратегия за реакция на случващото се 
в Либия, Сирия и Йемен, както и върху революциите в Близкия Изток и 
съвместната ни работа за привличане на подходящите партньори. 
 

С народния представител от 
ГЕРБ Димитър Бойчев 

Със студенти, ученици и общественици 
от Варна 
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В края на юни посетих събора „Всички българи заедно”, който се състоя за 
втора поредна година в Мадрид. Съборът се проведе в Увеселителен парк 
Мадрид в рамките на проекта „Празнувайте Вашата страна в Увеселителен парк 
Мадрид". Той е организиран в сътрудничество с испанската Агенция за 
маркетинг „Минорити", Асоциацията на българските училища в чужбина както 
и с подкрепата на посолството на Република България в Мадрид, генералното 
консулство на Република България във Валенсия и Държавната агенция за 
българите в чужбина. Желанието бе всеки според възможностите си да е 
съорганизатор на това събиране на рода БЪЛГАРИ в Испания, както и c общите 
усилия на всички български сдружения да се покаже творческия потенциал на 
нашите сънародници в областта на фолклора, традициите, художествените 
занаяти, словото и интерпретаторското изкуство. Денят се превърна в празник 
на българщината! 
 
Месец юли 

На 27 юли посетих Босилеград 
заедно с д-р Милен Врабевски, 
учредител на фондация 
"Българска памет". Срещнах 
се с редица представители на 
българската общност, с 
ученици и с кмета на града. 
Водещата тема за българите в 
Западните покрайнини по 
време на срещите беше 
подобряване на връзките с 
България и икономическото 
състояние на граничната 
област Краище. Наред с 
всички други проблеми на 
населения с българи регион в 
Сърбия, особено видими бяха 
останалите от комунистическо 

време наименования на улици и институции. Зарадвах се се да видя българското 
знаме на много къщи в Босилеград включително и на сградата на общината, 
което е доказателство, че промяната е в ход. Преодоляването на 
несправедливостите от миналото могат да бъдат превъзмогнати само по пътя на 
европейската интеграция. България е готова да помага на Сърбия по този път, за 
да се превърнат старите разделителни линии в обединителни и границата да 
стане само символична, както е в по голямата част на нашия континент. На 
Балканите ни е нужна повече Европа!  
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Месец август 
 
По време на честванията на 134-та 
годишнина от Шипченската епопея 
заедно с колегата ми Илиана Иванова 
взехме участие в похода до връх Шипка 
и поднесохме цветя на паметника на 
падналите за свободата опълченци. 
Празненствата се проведоха под 
патронажа на министър-председателя 
Бойко Борисов. Възстановката на 
Шипченските боеве в района на две от 

най-високите точки на прохода - връх Свети Никола и Орлово гнездо, бе 
кулминацията на тържествата. В пресъздаването им взеха участие 250 души от 
дружество „Традиция" от цялата страна. Специален гост на честването бе 
председателят на Народното събрание Цецка Цачева. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Още от Андрей Ковачев на http://www.andrey-kovatchev.eu
       

С колегата ми Илиана Иванова 


