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Д-‐р	
   Андрей	
   Ковачев	
   е	
   член	
   на	
   комитетите	
   по	
   Външна	
   политика	
   и	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Сигурност	
  и	
  Отбрана	
  към	
  Европейския	
  Парламент,	
  както	
  и	
  на	
  делегацията	
  за	
  връзки	
  със	
  
САЩ.	
   Освен	
   това	
   Д-‐р	
   Ковачев	
   е	
   зам-‐член	
   на	
   комисията	
   по	
   Регионално	
   Развитие	
   и	
  
делегацията	
  към	
  страните	
  от	
  АСЕАН	
  
	
  
Като ръководител на българската делегация в най-

голямата група в Европейския Парламент, тази на
Европейската Народна Партия (ЕНП), основният
ми приоритет от встъпването ми в длъжност е
връщането на доверието в България. Това е
най-важната задача, за да бъде България приемана
отново като равноправен партньор и да може да
защитава адекватно интересите на гражданите си.
Доверие се губи много бързо, а работата по
възстановяването му е всекидневна.
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Освен връщането на политическото доверие в
България, през изминалата година работих по редица
важни области за българските граждани и за
приоритетите на Европейския съюз.
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Профил	
  на	
  Андрей	
  Ковачев	
  в	
  ЕП	
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• член	
  на	
  комисията	
  по	
  външна	
  политика	
  
• член	
  на	
  Подкомисията	
  по	
  сигурност	
  и	
  
отбрана	
  
• заместник-‐член	
  на	
  комисията	
  по	
  
регионално	
  развитие	
  
• член	
  на	
  делегацията	
  за	
  връзки	
  със	
  САЩ	
  
• член	
  на	
  делегацията	
  за	
  връзки	
  с	
  
държавите	
  от	
  Югоизточна	
  Азия	
  и	
  	
  
страните	
  от	
  АСЕАН	
  
	
  

Photo: European Union	
  

Photo: European Union	
  
Photo: European Union	
  

	
  Lorem	
  Ipsum	
  

4	
  

Като заместник-член на Регионалната комисия на ЕП, взех
дейно участие в работата по Европейската Стратегия за
Развитие на Дунавския Регион заедно с г-жа Мария
Неделчева, евродепутат от ГЕРБ. До края на годината се
очаква ЕК да разработи стратегия за по-добра
координация между регионалните и местните власти и за
осигуряване на устойчиво развитие, нови работни места и
Photo: European Union	
  
сигурност за региона. Очаквам сред приоритетите на
стратегията да са насърчаването на регионалното
сътрудничество за развитието на екологична транспортна
система и енергийна инфраструктура, както и
стимулирането на икономическото и социалното развитие
на региона. Стратегията предвижда координация на
различни политики на ЕС, както и „засилено
сътрудничество” между десет страни членки, като по този
Photo: European Union	
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начин чертае нови рамки на сътрудничество в
Европейския Съюз.
През юни обсъдих бъдещата Черноморска
стратегия на Европейския cъюз с кметове от
черноморските
общини.
Преди
нейното
разглеждане в Европейския Парламент събрах
мнения и предложения от местните власти за
регионални и национални цели. По този начин
гласът на местната власт в България ще бъде чут в
обсъжданията на европейско ниво и нейният
интерес ще бъде защитен. Приоритетните за
България области според местните кметове са
инфраструктурата, рибарските пристанища, мерки
срещу свлачищата, издирване и спасяване, както и
контрол на нерегламентирания риболов от съседни
държави. Осигуряването на европейско внимание
по тези въпроси е ключово за местната икономика
по Българското Черноморие. Надявам се местната
администрация все повече да се възползва от
европейските фондове, които и на този етап са на
разположение. Като докладчик на ЕНП в Комисията
по регионално развитие на Европейския парламент
Photo: European Union	
  
настоявам и за финансовото обезпечаване на
приоритетите от Черноморската стратегия чрез
общностните програми. Работя по подготовката на този документ с евродепутати от
други страни. През септември се състоя ново изслушване в Комисията по външни работи,
на което бяха обсъдени проблемите на сигурността, както и бъдещето на политиката на
ЕС в Черноморския регион.	
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През март взех участие в
посещението на еврокомисаря
по
енергйина
политика
Гюнтер Йотингер в София. По
време на визитата обсъдихме
газопроводите „Набуко” и „Южен поток”,
бъдещето на енергийните проекти в България,
както
и
ролята
на
публично-частните
партньорства в енергийния сектор.	
  
През
изминалата
година
активно се включих в
дебатите по създаването на
Европейската
служба
за
външни действия (ЕСВД).
Многократно
отстоявах
принципа
на
адекватен
географски баланс за всички
страни-членки
и
неколкократно съм заявявал
лично
пред
Върховния
представител по външната
политика Катрин Аштън, че
това е приоритет за България
и
е
необходимо
за
Европейския съюз. Участник
съм в неформалната група Приятели на ЕСВД и като единствен представител от България,
обсъждам параметрите на новата служба с евродепутати от другите страни членки По
време на дебатите около ЕСВД с другите ми колеги от ЕНП утвърдихме авторитета на
Парламента и правомощията му свързани с тази най-нова институция на ЕС.
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Заедно
с другите ми колеги от ГЕРБ активно подкрепям усилията на българското
[Street	
  Address]	
  
[City],	
  
[
State][Postal	
  
Code]	
  приемането на България в Шенгенското пространство пред
правителство за
евродепутати
от всички партии и страни членки. В резултат на успешната работа в
[Web	
  Address]	
  
Европарламента и дейността на правителството в България се очаква страната ни да
подпише споразумение за включване в Шенегенската зона и да се присъедини към нея
през 2012. Това ще бъде еднозначна оценка на европейските институции за политическата
воля в борбата срещу организираната престъпност и контрабандата, както и висока оценка
за професионализма на България в областта на вътрешната сигурност и контрола по
външните граници.	
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На редовната среща на делегацията на ЕП
за връзки с Американския Конгрес настоях
за отпадането на визите за САЩ за
всички страни-членки на ЕС. Като
единствен български представител в
делегацията споделих с американските
конгресмени колко е трудно да обясним на
гражданите на България, че сме съюзници
в
борбата
срещу
тероризма,
а
същевременно не можем да пътуваме
свободно до САЩ. Освен това не се очаква
вълна от емигранти, както такава нямаше към ЕС. Това разбиране бе подкрепено от
моите американски колеги конгресмени. Те предложиха да инициират решение на
Конгреса, с което временно да отпаднат визите за българи дори преди страната ни да е
изпълнила формалните критерии за това. Работата по този въпрос продължава. Надявам
се след частичните избори в САЩ през ноември работата да се ускори.	
  

През изминалата година се застъпих и за българите зад граница. По моя инициатива
всички български евродепутати изпратихме общо писмо до президента, министърпредседателя и председателя на Върховната Рада на Украйна. Като резултат се надяваме
Асоциацията на българите в Одеса, обединяваща над 100 български дружества и
организации, да запази сградата си и да продължава да е център на българската култура
зад граница. По този начин искаме да подкрепим българската общност в Украйна, която
е мост между нашите две държави.

За мен е важна близостта до гражданите. С поддържаните три
информационни центъра в София, Варна и Бургас се надявам
българите да са по-добре информирани за работата ми, както и
за тази на целия ЕС.
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Други инициативи

	
  

	
  

16 отличени деца в конкурса за есе „Какво е Европа
за нас”, организиран от Фондация Българска
Памет на посещение в Европейския парламент åв
Страсбург от 15-18 декември по покана на
българския евродепутат д-р Андрей Ковачев

Д-р Андрей Ковачев
организира семинар в
Бургас на тема: Видове
изборни системи,
организиране и
провеждане на избори

Благотворителен
футболен турнир
гр.Варна

Между 5 и 7 октомври т.г. група младежи
от ромски произход от България посетиха
Европейския парламент в Брюксел

Турнир по стрийтбол за
децата в Бургас под егидата
на д-р Андрей Ковачев
Откриване на
Европейския
Информационен
Център на Д-р
Андрей Ковачев
гр.Варна

Среща-дискусия на
д-р Андрей Ковачев
с гражданите на
гр. Бургас

По покана на д-р Андрей
Ковачев в периода 13-15
юли група от 24 души бе
на посещение в ЕП

По покана на д-р Андрей Ковачев, председател на
българската делегация в Групата на ЕНП (ГЕРБ),
голяма група журналисти от нашата страна бе на
посещение в ЕП между 1 и 3ти юни.
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Аз и моят екип

Обръщайте се към мен и екипа ми по всякакви въпроси
свързани с работата ми като евродепутат. В допълнение
поддържам Twitter, blog и facebook, където можете да
следите работата ми в реално време.
Ще се радвам аз и екипа ми да се срещаме лично с Вас в
приемните ми офиси в страната!
Искрено Ваш,
Андрей Ковачев
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За контакти
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Европейски Информационен Център
Офис София
ул. „Г.С. Раковски" 193,
Г-жа Адриана Гюзелева
Ръководител, Европейски Информационен Център, гр. София
Тел.: +359 (0) 2 980 42 02
GSM: 0884097772
Е-mail: sofia@andrey-kovatchev.eu
Европейски Информационен Център
Офис Варна
гр.Варна, ул. ''Войнишка" 1
Лили Христова
Тел: 052 63 78 41
GSM: 0884 800 092
Европейски Информационен Център
Офис Бургас
e-mail: infocenter@andrey-kovatchev.eu
Г-н Огнян Грънчаров
Ръководител, Европейски Информационен Център, гр.Бургас
Гр.Бургас, ул.Конт Андрованти 5
гр. Бургас 8000
тел.: 056/ 820 960
факс: 056/ 820 955
Parlement europeen
Bât. Altiero Spinelli
05F349
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Тел. : +32 (0)2 28 45662
Факс : +32 (0)2 28 49662
andrey.kovatchev@europarl.europa.eu
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T08059
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Тел: +33 (0)3 88 1 75662
Факс : +33 (0)3 88 1 79662
	
  

