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На 24 август 2012 в препълнената зала на Регионалния 
исторически музей-Габрово взех участие в родовата среща 
на наследниците на габровски опълченци. Родовата среща 
бе част от програмата на националните чествания под 
патронажа на президента г-н Росен Плевнелиев, с които 
България отбелязва 135 години от героизма на Шипченската 
епопея.

Аз се гордея, че съм правнук на един от опълченците - Пенчо 
Сватов. На срещата внукa на опълченеца Дянко Дянков 
разказа как неговият дядо, заедно с Пенчо Сватов, 
преоблечени като турски войници, са влезли в турските 
погреби на Шейново и са успели да ги взривят. По случай 

двадесет и петата годишнина от боевете при Шипка руският император Николай II подарява 12 
позлатени чаши на български опълченци, а с две от тях са отличени именно двамата габровски 
опълченци в знак на признание към тяхното дело на взривяването на погребите при Шейново.

На 29 август 2012 във връзка с информацията за 
предстоящата изложба на средновековни църковни 
ръкописи от територията на днешна Република Македония в 
Белгия, се свързах с организаторите на изложбата от 
белгийска страна - Кралския музей "Маримон" в Брюксел и 
организацията "Валони-Брюсел Интернасионал" (ВБИ).

И двете белгийски организации ме увериха, че все още няма 
съгласувано име на изложбата, но че в това име няма да 
фигурира думата "македонски". От организацията "ВБИ" 
информираха още, че двама учени от Католическия 
университет в град Льовен са командировани в Република 
Македония, за да се запознаят с ръкописите, които предстои 
да бъдат изложени в Брюксел. Получих също така уверение 
от белгийска страна, че тези ръкописи ще бъдат представени 
по научно обоснован начин, който ще се базира на доклад от 
двамата учени. Белгийската страна е готова да обсъди 
техните заключения и с българските учени.

Ако ръкописите бъдат коректно представени и 
българската научна общност бъде привлечена за 
участие, изложбата може да бъде пример за съвместно 
представяне на общата история на Република България 

и Република Македония. Това би бил ясен знак за изпълнение на препоръката на Европейския 
парламент от последния доклад за напредъка на Република Македония по пътя й към членство 
в ЕС.
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Заедно с колегата ми Илиана Иванова взех участие в 
годишния дебат за състоянието на Европейския съюз, който 
се състоя по време на пленарната сесия на Европейския 
парламент в Страсбург на 12 септември 2012 г.

Критично важно е Европа да спечели психологическата 
битка "за или против" по-нататъшна интеграция чрез ясни 
послания относно нейните предимства за европейските 
граждани и региони.

Обърнах внимание на Многогодишната финансова рамка на 
Европейския съюз за следващия програмен период (2014-
2020), като основен инструмент, който генерира добавена 

стойност на европейските политики. Дадох като пример фондовете на Политиката за сближаване, 
които помагат за смекчаване на икономическите и социалните различия между регионите в Европа и 
бюджетът й не бива да бъде съкращаван. По този начин регионите могат в еднаква степен и 
пълноценно да участват във вътрешния пазар на ЕС, което е истинският залог за икономически 
растеж и повече работни места, и е от полза, както за вносители в бюджета на ЕС, така и за нетните му 
получатели.

Преговорите по МФР не трябва да се основават на негативния психологически ефект от 
кризата. Държавите-членки трябва да преодолеят националния си егоизъм в името на 
сигурността и просперитета на своите граждани, ако не искаме и през 2020 г. да установим, че и 
със стратегията "Европа 2020" сме се провалили, както с Лисабонската стратегия през 2010 г. 
Националните политически лидери трябва да спазват в своите страни обещанията, които са 
дали в Брюксел, Страсбург или Люксембург.

На 14 септември 2012 взех участие в дебата в Народното 
събрание относно развитието на приоритетните за 
Република България теми и досиета по време на Датското и 
Кипърското председателство на Съвета на Европейския 
съюз. Основната тема, обсъждана в Европейския съюз през 
последната година и половина е за Многогодишната 
финансова рамка за периода 2014-2020. Тази финансова 
рамка трябва да обезпечи целите на Европейския съюз за 
създаване на икономически растеж и работни места, 
залегнали в Стратегията 2020.

Като докладчик по Многогодишната финансова рамка 
2014-2020 в комисията по регионално развитие на Европейския парламент имам 
отговорността да отстоявам максимално високо европейско финансиране. Защото както 
Европейския съюз, така и България се нуждаят от тези средства през следващия 
седемгодишен период, за да осъществят целите си заложени в Стратегията 2020, а те са 
създаване на икономически растеж, работни места и сближаване на регионите.

Следващият седемгодишен бюджет на ЕС трябва в голяма степен да съответства на приоритетите на 
България, намерили отражение в България 2020. Тези приоритети, минали през обществен дебат, се 
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концентрират в развитие на транспортната инфраструктура, енергийна ефективност, иновации и 
конкурентоспособност на малки и средни предприятия, балансирано развитие на регионите, 
електронно управление и техническата инфраструктура във водния сектор. Изразих задоволство от 
съвместната работа по МФР 2014 - 2020 с българското правителство и отново припомних, че това 
досие в Европейския парламент се намира в български ръце. 

Ако не искаме да се провалим и с "Европа 2020" както с Лисабонската стратегия, трябва да договорим 
Многогодишна финансова рамка, която не е базирана на отрицателния психологически ефект на 
кризата. Политиката за сближаване трябва да остане стълб на европейската солидарност. Тази 
политика е от полза за целия Европейски съюз - както на преките й бенефициенти, така и на нетните 
вносители в бюджета на ЕС. Адекватното насочване и усвояване на средствата от тази политика е 
залог регионите на България през 2020г. да достигнат необходимото ниво на развитие и стандарт на 
живот, съизмерими с тези в централна Европа. 

На 14.09.2012 г. бях гост на Бяла Слатина за традиционният 
белослатински панаир. 

Срещнах се с кмета на общината инж. Иво Цветков и 
представители от общинската администрация. Посетих и 
откритата в художествената галерия на НЧ „Развитие – 
1892“ изложба от белослатински автори.

 

На 17 септември присъствах на откриването на учебната 
година в две столични училища в район Нови Искър - 170 
СОУ "Васил Левски" и 171 ОУ „Стоил Попов". В 
приветствието си към учениците и техните родители 
припомних думите на Васил Левски, който ни завеща, че да 
сме равни с всички европейски народи зависи от задружните 
усилия на всички нас. Училище "Стоил Попов" е включено в 
проекта „Намаляване на отпадането на ромски ученици от 
училище”, реализиран от Центъра за междуетнически 
диалог и толерантност „Амалипе”. Този проект е добър 
инструмент за постигане на целите в областта на 
интеграцията на ромската общност. 
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На 18 септември 2012 г. на заседание Комисията по 
регионално развитие на Европейския парламент в Брюксел 
прие с голямо мнозинство моето становище по размера на 
еврофондовете за регионална политика. Нашата комисия 
ясно изрази позицията си срещу призивите на някои страни-
членки за драстично съкращаване на средствата за развитие 
на европейските региони. Днешната криза не бива да задава 
ритъма на европейската интеграция утре и целите, които си 
е поставила. Това е най-важното послание, което изпращаме 
към европейските граждани.

Политиката за сближаване на ЕС е от ключово значение за смекчаването на икономическите и 
социалните различия между регионите в Европа и бюджетът за развитието им не бива да бъде 
съкращаван. Проектите по еврофондовете засилват икономическия потенциал на регионите. Така те 
ефективно могат да използват предимствата на единния пазар, което е основна предпоставка за 
повишаване на конкурентоспособността на предприятията и жизнения стандарт на гражданите.

В последните три години България започна успешно да реализира редица проекти, финансирани със 
средства от еврофондовете, като по този начин резултатите от членството на страната ни в ЕС стават 
все по-видими и българските граждани започват да усещат ползата от тях.

Получих подкрепата на своите колеги от всички политически групи по препоръката си, 
сумата за еврофондовете да бъде запазена на равнището на сегашния програмен период (2007-
2013). По този начин Комисията изяви твърдата си воля да отстоява максимален ресурс, 
съответстващ на нуждите за развитие на регионите в Европа.

Европейски парламент, Брюксел, 19 септември 2012 г. В 
качеството си на докладчик за групата на ЕНП по 
споразумението за асоцииране на Украйна с ЕС, 
неведнъж съм призовавал за зачитане върховенството 
на правото и скъсване с ретроградните комунистически 
практики. Според мен тези фактори и предстоящите 
избори са ключът към европейското бъдеще на Украйна.

Очаквам българската общност да успее да избере свои 
представители на парламентарните избори в Украйна и 
централната власт да създаде условия за прозрачност и 

демократичност. Европейската перспектива на Украйна зависи от провеждането на честен и 
демократичен вот, който да даде възможност малцинствата в страната да имат свое 
представителство.

Антон Киссе, председател на Асоциацията на българите в Украйна и депутат в Одеския областен 
съвет, бе мой гост в Европейския парламент. Той сподели опасенията си за възможни манипулации на 
изборите, включително в районите, където компактно живеят българи. Само в Одеска област по 
официални данни те са над 200 000 души. Двамата проведохме съвместни срещи със заместник-
председателя на ЕП Яцек Проташиевич, както и с председателя на Делегацията за парламентарно 
сътрудничество ЕС-Украйна Павел Ковал. Заедно с моя гост припомнихме, че и в миналото изборите 
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в българските райони са обявявани неправомерно за недействителни, и насърчихме евродепутатите 
да бъдат наблюдатели на вота в Украйна през октомври. Отбелязах, и че с цел да се намали тежестта 
на българската общност на вота, няколко изцяло български села са били откъснати от Болград и 
дадени на Измаил при прекрояването на избирателните райони. Това което искаме е, властите да 
спазват закона и да уважат вота в Одеска област, както и в цялата страна.

По-рано тази година, по покана на евродепутатите от ГЕРБ и със съдействието на Фондация 
"Българска памет", деца от българската общност в Одеска област, както и от Република Македония и 
Западните покрайнини, посетиха Европейския парламент и представиха песни и традиционни 
национални танци. Събитието беше част от отбелязването на 3 март в Брюксел. Антон Киссе 
благодари на българските евродепутати от ГЕРБ за организираното честване на националния 
празник. По думите му, то е дало силен патриотичен импулс на всички българи в Украйна. 

На 20 септември взех участие в международна конференция 
по проблемите на неравенствата в здравеопазването в 
страните от Европейския съюз.

Международен форум, посветен на този проблем, се 
провежда за пръв път в Европа и страната ни е инициатор на 
организацията му. Бях домакин на събитието заедно с 
министъра на здравеопазването г-жа Десислава Атанасова и 
председателя на Националната пациентска организация, д-р 
Станимир Хасърджиев.

Системите на здравеопазването на новите страни-
членки страдат от редица несъвършенства. До голяма 
степен те са наследени от епохата на социализма и 

поредицата половинчати и неуспешни реформи по време на прехода. Лечението на редица 
заболявания в новите страни-членки на ЕС все още не задоволява нуждите на пациентите и те 
търсят лечение в старите страни-членки.

Макар и да изглежда географски локализиран, проблемът засяга негативно всички страни-членки и 
гражданите им, и то по въпрос, свързан с техния живот и здраве. Нужен е общ европейски подход към 
проблемите на здравеопазването, изработен в рамките на европейските институции и механизми, 
който ще спомогне за преодоляване на съществуващите неравенства.

Сред участниците в конференцията бяха както политици, ангажирани с проблемите на 
здравеопазването в новите страни-членки на ЕС и страните-кандидатки, така и представители на 
самите европейски институции, на пациентите и техните организации, на лекарското и сестринско 
съсловие, на болниците и фармацевтичната индустрия. Широката представителност на форума бе 
залог за легитимност на дискусията и нейните резултати и бе пример за автентично европейско 
публично партньорство, на което България е инициатор и домакин. 

На форума обявих, че в началото на следващата година ще организирам международна конференция 
в Брюксел, на която ще бъдат представени резултатите от дискусията. По този начин проблемът и 
възможностите за неговото решаване чрез инструментите на европейската интеграция ще стигнат до 
пряко ангажираните в изработването и провеждането на политиките на ЕС.
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На 21 септември 2012, заедно с народните представители 
Лилия Христова и Емил Радев от ПП ГЕРБ участвах в 
откриването на учебната година в Икономическия 
университет-Варна. По покана на ректора на университета 
Проф. д-р Пламен Илиев гост на събитието бе и българският 
еврокомисар Кристалина Георгиева. На церемонията 
присъстваха още областният управител на варненска област 
Данчо Симеонов, кметът на град Варна Кирил Йорданов, 
председателят на Общинския съвет Николай Апостолов, 
варненският и преславски митрополит Кирил, бивши 
ректори и др.

Е в р о ком и с а р  К р и с т а л и н а  Ге о р г и е ва  з ап о з н а  
преподавателите и студентите с основните акценти на дейността си в ресора, който ръководи - 
международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи. Важни за ЕК в тази 
дейност са трите направления: финансиране на хуманитарни операции, доставка на помощи чрез 
механизми на гражданска защита и международно сътрудничество за превенция. Тя сподели опита 
си как да се справяме с бедствия като земетресения, наводнения, пожари, бури - природни стихии, 
които са резултат от климатичните промени, на свой ред породени от човешка намеса. Тя разясни 
също така, че нестабилността в света се дължи основно на разпадащи се държави.

Приветствах студентската аудитория и се обърнах най-вече към първокурсниците с пожелание за 
здраве и успех и с поздрав за добрия избор на университет, като ги призовах да бъдат инициативни и 
да търсят нови възможности, за да бъдат конкурентноспособни.

На 21 септември взех участие в петия летен университет на 
МГЕРБ в Гранд Хотел Варна, на тема „Младежка заетост и 
предприемачество“. Говорих на младите активисти по 
темите за новата бюджетна рамка, външната политика на 
ЕС, европейската идентичност и др. Изразих гордост, че 
според последните проучвания българите са една от най-
оптимистично настроените нации към ЕС и подканих 
младежите да продължават да се интересуват активно от 
различните стажантски програми в европейските 
институции. 

На 22 септември 2012 взех участие в конгреса на Европейската журналистическа асоциация, 
посветен на нейния петдесетгодишен юбилей. България имаше честта да е домакин на този форум, 
който събра близо сто журналисти от цяла Европа. Почетни гости на събитието бяха Мария-Романа 
Де Гаспери и Свен-Георг Аденауер, наследници на едни от основателите на обединена Европа - 
Конрад Аденауер и Алчиде де Гаспери. 
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Като основен оратор в панела, свързан с разширяването 
изразих становище, че Европейският съюз е заявил ясен 
ангажимент към всички страни от Западните Балкани, 
като е обещал, че те ще станат част от голямото 
европейско семейство след като изпълнят критериите за 
членство. Този процес зависи както от страните-
кандидатки,  така и от  институционалната,  
икономическа и психологическа готовност на самия 
съюз да приеме нови страни-членки.

Европейските институции и политици трябва да 
популяризират разширяването сред европейската 
общественост, за да има този процес подкрепата на 
гражданите. Ние имаме за задача да обясним защо 

балканските страни трябва да станат част от Европейския съюз и да спечелим общественото мнение 
в полза на ново разширяване на ЕС. Убеден съм, че този процес е гаранция за мир, стабилност и 
просперитет не само в региона на Балканите, но и за ЕС като цяло.

На 03 октомври 2012 г. бях основен оратор в честването на 
националния празник на Германия в гр. Лудвигсбург, 
федерална провинция Баден-Вюртемберг. В словото си 
засегнах историческите събития около падането на 
Берлинската стена и последвалото Обединение на Германия, 
демократичните промени в Централна и Източна Европа, 
както и преодоляването на разделението на нашия континент 
по пътя на европейската интеграция.

На този ден се навършват 22 години от Обединението на 
Германия, което е едно от най- важните исторически събития 
на XX век. То откри пътя към обединението на Европа, към 
изграждането на обща европейска идентичност. То отвори 
нови възможности пред хора, страни и общества. Това 
историческо обединение става възможно едва след падането 
на Берлинската стена на 9 ноември 1989. За мен 
разрушаването на Берлинската стена бързо беше засенчено 
от събитието, което се случи на следващия ден - 10 ноември, 
падането на дългогодишния български комунистически 
диктатор. А за хората от моето поколение двете събития 
имаха ефект на разрушаването на символичната стена, която 
преграждаше хоризонта пред нашите мечти.

ОКТОМВРИ
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Ето няколко важни последици от Обединението на Германия: Първата е свързана с 
поправянето на историческата несправедливост - разделението на Европа, което даде 
възможност на страните от Централна и Източна Европа да се присъединят към Европейския 
съюз. Втората последица се отнася до откриването на нови перспективи за развитие пред 
хората, чувството за общност и единство на Европа. На трето място Обединението даде 
възможност за осмисляне на миналото и път към помирение на обществото, давайки ни сили 
да се обърнем критично към собственото си минало, за да не допускаме същите грешки. 

Припомних за трагичната съдба на хората, опитали се да избягат от подтисничеството на 
тоталитарния режим и заловени от силите за сигурност на репресивния комунистически апарат. Ние 
също имахме стена – българската граница. В България всички знаехме, че „нелегалното 
преминаване” на границата с Югославия, Гърция или Турция е изключително опасно начинание и 
въпреки това имаше хора, които се опитваха да го направят. Не само българи, но и много чужденци – 
германци, поляци, унгарци, чехи, словаци, румънци. За мен това е важен въпрос, защото днес, 
благодарение на разсекретяването на архивите на българската Държавна сигурност, вече имаме 
възможност да надникнем в съдбите и на тези хора. Аз съм на мнение, че глобалните 
предизвикателства ще убедят и най-големия европесимист, че единственият начин за гарантиране на 
нашата сигурност, конкурентоспособност и независимост, е да се продължи по пътя към Европейска 
федерация чрез политическото обединение, път начертан от Роберт Шуман и Жан Моне.

Взех участие в празничното събитие по случай националния празник на Германия по покана на 
Райнер Виланд (заместник-председател на Европейския парламент).

На 09 октомври 2012 г. се срещнах с представители на 
Българо-германския клуб в Бон, Германия. Срещата беше 
организирана от фондация "Конрад Аденауер" в рамките на 
програмата й "Европейски диалог".

Запознах младите българи, живеещи и учещи в Германия, с 
последните развития около европейския проект и с 
усилията за излизане и предотвратяване на нови кризи. 
Отделих специално внимание на водещия се труден дебат 
по размера на Многогодишната финансова рамка (МФР) на 
Европейския съюз за следващия програмен период (2014-
2020). Икономически растеж и повече работни места са 

цели, които Европейският съюз трябва да постигне до края на 2020 г. и изискват достатъчен 
финансов ресурс. В качеството си на докладчик по МФР в Комисията по регионално развитие, 
защитих позицията, че през следващия програмен период Политиката за сближаване на ЕС 
трябва да остане основен стълб на европейската солидарност, а това изисква подходящ ресурс.

На въпросите, относно политиките по разширяване на ЕС към страните от Западните Балкани и 
политиката към източните му съседи и по-специално, свързани с перспективите на Турция за 
членство в ЕС, отговорих че Европейският съюз има интерес от предвидим и спазващ европейските 
правила партньор в лицето на Турция. Европейският съюз трябва да мотивира Турция да приема и 
изпълнява европейското законодателство. Очаква се процесът на присъединяването й към ЕС да бъде 
труден и с отворен край.
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Между 16 и 18 октомври 2012 взех участие в конгреса на 
Европейската народна партия в Букурещ, Румъния, като 
представлявах ПП ГЕРБ в политическата асамблея на ЕНП, 
където бяха направени отчет на дейността и начертани 
приоритетите на европейското дясно-центристко семейство 
за 2013 година.

В рамките на тридневното събитие бях основен говорител в 
дискусионна кръгла маса за бъдещето на външната политика 
на ЕС, организирана от Центъра за европейски изследвания. 
По време на дебата отбелязах, че Европа трябва да говори 
с единен глас в света, за да продължи да бъде 

притегателен център за бизнеса и гражданите от цял свят. Обединена Европа е най-голямата 
икономика в света и европейският модел е мечтата на всяка развиваща се държава. 
Ангажиментът на Европейския съюз към мира и демокрацията и успехите му в тази сфера 
заслужено бяха удостоени с нобеловата награда за мир. Това подчертава нуждата да 
продължим изграждането на силна обща външна политика, която да подпомага мира, 
стабилността и условията за икономическо развитие в близките и важните за нас региони на 
света.

В рамките на конгреса на ЕНП бе приета новата платформа на дясно-центристкото европейско 
семейство. Стратегическият документ прави оценка на досегашните политики на Европейския съюз 
и дава очертанията на една по-интегрирана и силна Европа след края на кризата. За събитието в 
Румънската столица пристигнаха правителствени и държавни ръководители, както и над 1000 
делегати от 26 страни-членки на ЕС.

На 23 октомври 2012 направих изказване по време на дебата, 
отнасящ се до най-важния въпрос за обезпечаването на 
бъдещето на Европейския съюз, а именно размерът на 
Многогодишната финансова рамка (МФР) до 2020 г.

В речта си пред Европейския парламент защитих равнището 
на финансиране от текущия период 2007-2013 г. като 
минимална долна граница на средствата за развитие на 
регионите в Европа, с която парламентът не трябва да прави 
компромис.

От ляво и дясно слушаме високопарни речи, че ни 
трябва "повече Европа". Нека не бъдем лицемерни - от 

една страна, да говорим, че отговорът на кризата е "повече Европа", а от друга страна, някои 
държавни и правителствени ръководители на страни-членки да се договарят за финансово 
орязване на тази "повече Европа", особено що се отнася до Регионалната политика, което ще 
доведе само до компрометиране на нашите цели.

Дълбоко съм убеден, че Политиката за сближаване на ЕС е в полза както на нетните донори в 
бюджета на ЕС, така и на неговите нетни получатели.
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България трябва бързо да навакса изоставането на своите 
региони. Очаква се през следващата финансова рамка 
България да получи повече средства за инфраструктурни 
проекти, за повишаване на конкурентоспособността на 
бъ л г а р с к и т е  п р ед п р и я т и я ,  з а  о б р а з о ва н и е  и  
преквалификация, както и за селско стопанство и за 
опазване на околната среда.

Усвояването на тези средства изисква капацитет и 
отговорност от страните-членки. В последните три години 
България успешно изгражда прозрачна и ефективна система 
за управлението им на местно, регионално и национално 
ниво.

През октомври 2012 ръководих делегация на ЕП в Ню Йорк 
по случай шестдесет и седмата редовна сесия на Общото 
събрание на Организацията на обединените нации в Ню 
Йорк. 

В програмата на посещението, което се проведе от 29 до 31 
октомври, бяха предвидени срещи на високо ниво с делегати 
в Общото събрание на ООН, служители в структурите на 
международната организация, както и с дипломатически 
представители на страните-членки на ООН и дипломати на 
Европейския съюз.

По време на разговорите си представителите на ЕП 
засегнаха дебата относно реформата на Съвета за сигурност 
на ООН, както и ситуацията в Сирия и държавите от региона 
на Сахел (Мали).

Според мен ЕС има интерес от повече ефективност в 
работата на ООН. Амбицията ни е ЕС да говори с един 
глас както в Съвета за сигурност, така и в Общото 
събрание на ООН, а това изисква координация между 
представителите на страните-членки на ЕС. 

В делегацията на ЕП участваха членове на парламентарната 
комисия по външни работи, както и на подкомисиите по 
сигурност и отбрана и по права на човека.
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04 ноември 2012

Предложението на председателството на Съвета на 
Европейския съюз за намаляване на сумите по 
финансовата рамка на ЕС е недалновидно и ще доведе до 
провал в изпълнението на целите на стратегия "Европа 
2020", каквато бе съдбата на Лисабонската стратегия.

Предложението на кипърското председателство за 
съкращения в размера на рамката, предложен от 
Европейската комисия през миналата годна, не ме 
изненадва. Под натиска на страните нетни платци в бюджета 

на ЕС председателството обяви намерението си за съкращения още преди няколко месеца. 
Евродепутатите отстояват предложението на Европейската комисия и това ясно бе посочено в 
решението на Европейския парламент от миналата седмица. В момента ЕС, в който вече членуват 
двадесет и седем страни, разполага с почти същия бюджет както в годините, когато страните-членки 
бяха само петнадесет.

Фрапиращо е предложеното намаление на максималния праг на финансиране от еврофондовете в 
страни, които все още имат да наваксват, защото то ще доведе до намаление в полагащото им се 
еврофинансиране. В първоначалното си предложение от юни миналата година Европейската 
комисия бе предложила този праг да се равнява на 2,5 % от БВП на съответната страна, а сега 
кипърското председателство сваля този процент на 2,36 %, като оставя възможност и за 
допълнително намаление. Тази нова цифра означава, че страните с относително по-малки 
национални бюджети ще имат достъп до по-малък европейски финансов ресурс за развитие, като 
същевременно обаче в отговор на кризата тези страни са предприели и мерки за свиване на 
бюджетните си разходи и провеждат нелеки реформи.

Спасяването на държави, изпаднали в затруднение, и бюджетът на ЕС са различни неща. Бюджетът 
трябва да остане инструмент на развитието, с който можем да постигаме растеж и работни места. 
Според него, всяка промяна в предложението на Комисията може да провокира сериозни проблеми в 
разпределението на средствата за Кохезионна политика, особено що се отнася до "новите" страни-
членки.

Това ще нанесе удар срещу страните, които са постигнали икономически успех, но все още са 
относително по-бедни, каквито са много от централно и източноевропейските страни. За тази група 
държави трябва да бъде намерен подход, който да отчита специфичните им нужди. 

Между 6 и 8 ноември група от членове и активисти в ПП 
ГЕРБ от София, Варна, Бургас и Кърджали посетиха 
Европейския Парламент в Брюксел по моя покана.

По време на посещението гостите присъстваха на 
празничното събитие „България – Долината на розите“ в ЕП 
с участието на евродепутати от ГЕРБ и министрите Делян 
Добрев и Николай Младенов, както и на конференцията 
„Политики за българите в чужбина“ под патронажа на 
Вицепрезидента на Република България г-жа Маргарита 
Попова. Посетителите също така имаха възможност да 



дискутират с г-н Туне Келам (евродепутат в групата на ЕНП в ЕП от Естония) процеса на 
демократизация в Източна Европа и въпроси свързани с образователните програми на ЕС с г-жа 
Мари-Терез Санчез-Шмид (евродепутат в групата на ЕНП в ЕП от Франция). Гостите се запознаха 
със структурата, функциите и правомощията на Eвропейския парламент и другите европейски 
институции и най-важните акценти от работата ми в комисиите по външна политика и регионално 
развитие. Посещението в Европейския парламент дава възможност за поглед отвътре в политиките 
на институцията.

Трябва ни финансово обезпечена рамка за политиката 
на сближаване - тя е основен стълб на европейската 
солидарност и силен инвестиционен инструмент за 
преодоляване на кризата, това заявих по време на 
парламентарния дебат на 21 ноември в Страсбург с 
председателя на Европейската комисия Жозе Мануел 
Барозу.

Като докладчик по становището на регионалната комисия 
по Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз 
2014-2020 разкритикувах остро предложенията за нейното 
намаляване.

Декларираме, че искаме растеж и работни места, конкурентна икономика, научни открия и 
иновации, а целенасочено съкращавате именно инструментите, които ги постигат. Така гарантирате 
сигурен провал в изпълнението на целите на Европа 2020. Лицемерно е някои лидери да говорят за 
повече Европа, а на другата сутрин да гласуват за по-малко.

Според мен амбициозните цели, които обединена Европа си е поставила, не могат да бъдат 
постигнати, ако финансовата рамка на ЕС бъде замразена за следващите седем години, както 
предложиха Съвета и Кипърското председателство.

Къде е смисълът, когато търсим растеж, да намаляваме размера на един инвестиционен инструмент, 
допълващ националните усилия в момент, когато целим завършване на единния пазар и повишаване 
на конкурентноспособността за всички европейски региони.

Застанах зад предложението на Европейската комисия за 7-годишната финансова перспектива и 
призовах европейските лидери за солидарност и отговорност на започващата на 22 ноември 
извънредна среща на Европейския Съвет в Брюксел. Според мен предложението на Европейската 
Комисия за многогодишната финансова рамка 2014-2020 е най-добрият вариант за бъдещето на 
Европа.
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На 26 ноември 2012 взех участие в конференцията "Да учим 
Европа чрез дейност". Форумът бе организиран от 
Националното сдружение на българските Европейски 
клубове (NABEC) и катедра „Европеистика” на Софийски 
университет „Св.Климент Охридски”.

Проектът "Да учим Европа чрез дейност" е пример за 
реализиран в България проект по гражданско образование в 
ценностите, историята, институциите и политиките на ЕС. 
Както казва Жан Моне още през 1952г. - "Ние не 
обединяваме държавите, ние обединяваме хората!". Това 
отговаря и на въпроса за нуждата от гражданско 

образование в училище. Убеден съм, че успехът на страните-членки на ЕС минава през тяхното тясно 
сътрудничество в рамките на самия ЕС. Само заедно те могат да отговорят адекватно на общите 
предизвикателства като изхранването на населението на земята, осигуряване на достъп до питейна 
вода, замърсяване на околната среда, осигуряване на достъп до устойчиви енергийни източници, 
устояване на конкурентния натиск. От друга страна са вътрешните за ЕС моментни и дългосрочни 
предизвикателства. Затова ни трябват силни политики, насочени навътре към самия ЕС и навън към 
света и неговите проблеми, както и силни институции на европейско и национално ниво.

„Да учим Европа чрез дейност” е проект по програмата на Европейската комисия "Жан Моне", 
реализиран от катедра „Европеистика” на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и 
Националното сдружение на българските Европейски клубове (NABEC). На заключителната 
конференция по проекта бяха представени постигнатите резултати и обсъдени бъдещи действия в 
съвместната работа на университетски преподаватели, студенти, учители и ученици за повишаване 
на знанията за Европа в училище.

На 26 ноември 2012 взех участие в публичната дискусия 
„Европейска интеграция - твърде малко, твърде късно или 
прекалено много, прекалено рано?", организирана от 
катедра „Европеистика“ на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“.

Трябва да обясним на гражданите, че Европа е успешен 
проект - целите са изпълнени. Затова мисия на 
политиците, в т. ч. на нас, представителите на 
европейските граждани в ЕП, е да върнат доверието им в 
Европа и активно да говорят за ползите, които те имат 
от интеграцията. Още от 1957 г. гражданите са посочени 

като основен адресат на цялото начинание - гражданите и техният повишаващ се жизнен 
стандарт. Дали европейските граждани успяват да оценят какво получават от европейската 
интеграция, макар бюджетът на ЕС да е само 1 % от БВП на всички 27 страни-членки. Това са 
мирът, който приемаме за даденост, гарантираните основни човешки права и свободи, 
растежът и работните места. Европа е остров на мира и сигурността на фона на конфликтния 
свят, в който живеем, благодарение именно на европейската интеграция.

Сред останалите основни предимства за гражданите на Европейския съюз от процесите на 
евроинтеграцията са възможността най-бедните региони в ЕС да наваксат в своето развитие, 
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благодарение на Кохезионната политика, като стълб на европейската солидарност. Безвизовото 
преминаване на границите, възможността за обучение, работа, живот и пенсиониране в друга страна-
член на ЕС, както и защитените потребителски права са още от възможностите, които дава 
интеграцията.

Помагалото за средните училища "Аз съм гражданин на Европейския съюз", реализирано от 
преподавателите в катедра „Европеистика“ на СУ е изключително ценно за учителите в 
методологическо отношение, стимулира ги да включват знания за Европа в работата си по различни 
предмети и преди всичко - възпитава специалисти по европейска интеграция, които вече имат добра 
реализация. Според мен успехът на страните-членки на ЕС минава през тяхното тясно 
сътрудничество в рамките на самия ЕС. Само заедно те могат да отговорят адекватно на вътрешните 
предизвикателства пред съюза, както и на общите за света предизвикателства.

Скопие трябва да спре дискриминацията срещу българите, 
това заявих по време на изслушване на министъра на 
външните работи на Република Македония Никола Попоски 
на 27 ноември 2012 г. в Комисията по външни работи на 
Европейския парламент в Брюксел.

Дискриминацията срещу българите не само, че не е 
прекратена, а се обогатява от сегашните управници. Има 
много такива случаи - на македонски граждани, които имат 
смелостта и дързостта открито да заявят своята българска 
етническа принадлежност и да признаят своя български 
произход, какъвто са имали техните деди . Те са подложени 

на всякакви дискриминационни практики, например уволнения, както съпругата на председателя на 
Българския културен клуб в Скопие, или измислени съдебни процеси.

Подобен е случаят и с Мирослав Ризински, който прекара три години в затвор в Република 
Македония по скалъпено обвинение за корупция и сега търси справедливост в Съда по човешките 
права в Страсбург. По моя покана той също присъства по време на заседанието и разговаря с 
евродепутати за положението на българите в западната ни съседка.

По време на изслушването във външната комисия заявих, че една мракобесна комунистическа 
диктатура се опитваше чрез идеология за насаждане на омраза между братя да създаде нови нации и 
да раздели един народ. Няколко поколения граждани на Югославия и на Република Македония бяха 
учени да мразят най- вече своите събратя от другата страна на сегашната македонско-българска 
граница.

Ключът за европейската интеграция на Македония не е в Брюксел, а в Скопие и в готовността за 
реформи и промяна на политиките от миналото.

Гражданите на Република Македония трябва да станат част от Европейския съюз, а този процес ще 
излекува раните, нанесени от миналото. Не мога да допусна обаче, че в обединена Европа може да се 
влезе с една националистическа риторика, основана на тоталитарна идеология. На опита на Никола 
Попоски да се дистанцира от случващото се в момента, подчертах следното: На думи вие твърдите, 
че историята трябва да бъде оставена на историците, а всъщност непрекъснато злоупотребявате с нея 
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На януарската пленарна сесия на Европейския парламент в 
Страсбург заявих, че е разочароващo, че и тази година беше 
осквернена паметта и геройството на македонската българка 
Мара Бунева, борила се срещу сръбската окупация на 
Вардарска Македония.

Паметната плоча, поставена по време на отбелязването на 85-
годишнината от гибелта на Мара Бунева беше поругана по-
малко от ден, след като беше поставена. Макар да нямаше 
провокации по време на почитането на нейната саможертва, 
властите не успяха да предотвратят вандализма, насочен 
срещу паметта на македонските българи.

Дали извършителите изобщо се търсят и дали ще бъдат 
намерени? Призовавам властите в Република Македония да 
намерят и привлекат под отговорност извършителите на този 
вандалски акт. Това би бил положителен сигнал.

Поругаването на паметта на Мара Бунева се случи седмица 
преди обсъждането на резолюцията на Европейския 
парламент за напредъка на Република Македония в Комисията 
по външни работи и в началото на работата на Европейската 
комисия по новия доклад за Македония, който се очаква да 

излезе в началото на април.

В няколко поредни резолюции евродепутатите препоръчаха на Скопие да участва в отбелязвания на 
общи исторически събития и фигури заедно с България, и да адаптира учебниците си въз основа на 
обективните исторически факти.

Многократно Българският културен клуб организира различни прояви, на които кани представители 
и от двете страни на границата. Жалко е, че Скопие все още не е направило необходимата крачка в 
тази посока, въпреки важността на добросъседските отношения за започването на преговори за 
членство, потвърдена от Европейския съвет. Този вандалски акт е в ущърб на интересите на 
огромното мнозинство на гражданите на Република Македония и не е изолиран случай.

Оскверняването на паметта на общите ни герои не е сигналът, който Европа очаква официално от 
Скопие, за да бъде дадена зелена светлина за преговори за членство.

За съжаление, мои колеги от България разпространиха неверни слухове за 
злоупотреба с европейски средства в нашата страна без абсолютно никакви 
доказателства и използваха този важен дебат за предизборни цели у нас. Това 
заявих на 17.01.2013 г. по време на пленарната сесия на Европейския парламент в 
Страсбург. До тази моя реакция в пленарна зала се стигна след изказвания на 
евродепутатите от БСП и НДСВ Илияна Йотова и Антония Първанова.

Пред европейските депутати заявих още, че в България от няколко години имаме 
един от най-малките проценти на грешки с европейски фондове в ЕС. 
Българското правителство води непрекъснат диалог с европейските институции. 
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Има сериозен контрол на средствата от ЕС и засилено сътрудничество с ОЛАФ. Няма никакви 
доказателства за злоупотреби в случаите, които бяха споменати от българските ми колеги. Така че, 
този важен дебат за Европа, за европейските граждани, не трябва да бъде използван за предизборни 
цели в една или друга страна-членка, а когато наистина има доказателства, те да се поставят на масата 
пред националните институции, и разбира се, пред европейските, и да се взимат решения в интерес 
на европейските граждани.

В Комисията по външните работи на Европейския 
парламент (АФЕТ) на 22.01.2013 г. в Брюксел бяха обсъдени 
годишните доклади на ЕП за напредъка на Сърбия и 
Република Македония.

Припомних на своите колеги заключенията на 
декемврийския съвет, които посочват добросъседските 
отношения като важен критерий за напредъка на 
Македония.

Отново призовавам официално Скопие, ако наистина не 
знае за дискриминацията срещу гражданите с българско самосъзнание, да потърси контакт, 
например с Българския културен клуб в Скопие и да започне диалог с тях.

За напредъка на Република Македония към ЕС е изключително важно да се преодолее 
зависимостта от югокомунистическото минало и идеология, и да се отворят досиетата на 
бившите комунистически тайни служби, които все още тровят политическия и 
икономическия живот на страната и възпрепятстват европейската й перспектива. Има 
тенденция Комисията, създадена с тази цел, да се използва за селективно разкриване на 
агентите на бившите югославски служби. Пресен пример за това бил опитът за разкриване на 
миналото на академичната общност, част от която е свързана с изфабрикуваното и 
манипулирането на българската история.

По отношение на Сърбия посочих като проблемна област прилагането на антидискриминационното 
законодателство.

Властите в Сърбия имат ангажимента да осигурят учебници на български език, както 
безпрепятствено и качествено обучение на майчин език. Много трябва да се направи за 
икономическата и социална интеграция на всички малцинства. Това ще помогне за 
преодоляването на разделенията от миналото и за построяването на мостове там, където преди 
е имало граници и цели пропасти.

Демократизацията и европеизацията на Сърбия за много важна за целия регион.

Призовавам и Сърбия да започне процеса по отварянето архивите на бившите югославски 
комунистически служби, както и да предостави онези от тях, които касаят останалите страни от 
бивша Югославия на техните правителства , с цел подпомагане на демократизацията и научаване на 
истината за близкото минало.



2013 г.

ЯНУАРИ

На 25 януари 2013 г. взех участие в дискусията "Да 
съхраним и опазим европейското културно-историческо 
наследство", организирана от Българските европейски 
клубове (NABEC) в София.

Оценявам европейската идея като уникална в човешката 
история. Отдавайки доброволно суверенитет на 
наднационална структура каквато е Европейският съюз, 
страните-членки успяват заедно да посрещнат 
предизвикателствата на глобализиращия се свят и да 
останат конкурентоспособни. Девизът ни е "Единни в 
многообразието" и затова с присъединяването си към ЕС 
страните-членки не губят своята идентичност, а обогатяват 

европейското културно-историческо наследство и получават нови възможности да го съхраняват и 
споделят с всички европейски граждани.

Членството в ЕС е обвързано със спазването на критерии, спрямо които е бил преценяван напредъкът 
на всяка една от присъединилите се страни. Добросъседските отношения са част от тези критерии. В 
Европа не може да се влиза с манипулации на обективната историческа истина! Прекалено наивно е 
след десетилетния опит, който имаме с нашите югозападни съседи, да очакваме, че след като получат 
дата за начало на преговорите, те ще се откажат от основополагащата националистическа доктрина 
за македонската идентичност, налагана в продължение на 45+20 години. Обратно - започването на 
преговорите би бил европейски сертификат и циментиране на тази политика.

Като пример за добросъседство са отношенията на Германия и Франция, които преди петдесет 
години слагат край на конфликтите помежду си с подписването на Елисейския договор (22 януари 
1963 г.). Този модел на помирение се превърна в ядро на европейския проект, донесъл мир и 
просперитет в Европа. Балканските страни трябва да го следват и да преодоляват всички 
предизвикателства помежду си чрез инструментите на европейската интеграция и в интерес на 
своите граждани.

Особен интерес за участниците в дискусията, сред които бяха ученици от София, Перник и Правец, 
студенти и преподаватели от Софийския университет и Академията на МВР, бяха отношенията на 
Великобритания с ЕС, както и перспективите за европейско членство на Турция. 

Взех участие в пленарния дебат на ЕП в Страсбург, посветен на предстоящото 
заседание на Европейския съвет. На 7 и 8 февруари държавните и 
правителствени ръководители на страните-членки щяха да се срещнат, за да 
постигнат съгласие по Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за 
периода 2014-2020 г.

На коментара на британския евродепутат Найджъл Фарадж, че ако 
ограниченията за работа за българи и румънци отпаднат, Лондон ще напусне 
Европейския съюз, реагирах с въпрос дали Фарадж и британските му колеги 
са консултирали тази позиция с Лондонското сити и с бизнеса на 
Великобритания. Обединеното кралство е ратифицирало договора за 
присъединяване на България и Румъния към ЕС и не може да въвежда 
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ограничения за достъп до трудовия си пазар. Позицията на Фарадж може да бъде окачествена като 
неморално и отвратително политическо поведение за насаждане на страх от източноевропейците и 
като добра политическа калкулация в неговата игра на извиване на ръце заедно с Дейвид Камерън. 

В изказването си призовах Съвета да не взема решения скришом от европейските граждани под 
натиска на страните- вносители в бюджета на ЕС. Припомних позицията на Европейския парламент, 
според която, за да имат европейските региони шанс за развитие, размерът на фондовете трябва да 
бъде запазен поне на равнището му от сегашния програмен период (2007-2013 г.)

За последните близо четири години България усвоява ускорено и ефективно еврофондовете и 
българските фирми и гражданите усещат ползите от членството в Европейския съюз.

Призовах бизнеса, финансовите институции и правителствата на всички страни- членки, в 
сътрудничество с ЕК, да разработят проевропейска комуникационна стратегия за всяка 
страна-членка по отделно, с акценти към различните обществени групи, за да могат всички те 
да припознаят своя интерес, което ще върне доверието им към общия европейски проект. 
Трябва да се информират много по-активно гражданите за ползите от силен ЕС със силен 
европейски бюджет. Тогава няма да е проблем да отстояваме БВП на ЕС да представлява 
повече от 1% от европейския бюджет, а и той да се формира до голяма степен от собствени 
средства на ЕС. Този бюджет е целеви, инвестиционен инструмент, който увеличава 
потенциала и конкурентоспособността на всички европейски региони и по този начин 
допринася за завършването на единния пазар и растежа.

На 06 февруари 2013 пленарната зала на Европейския 
парламент в Страсбург приюти вълнуващ дебат за 
върховенството на закона и свободата в България.

Аз посочих дебата като безпредметен и цитирах 
становището на ЕК, че поводът си е вътрешна работа на 
България. Загубил всички избори в последните 6 години, 
лидерът на БСП и ПЕС, и ДПС явно са тръгнали на бой 
последен без скрупули и задръжки, и не се колебаят да 
дискредитират и дестабилизират страната си, сеейки омраза 
срещу правителството, и лично срещу премиера. Говори се 
за липса на свобода на медиите, а вследствие на т.н."тотална 
цензура", представители на опозицията буквално са залели 
ефир, екран, печат и интернет. Спрямо ДПС посочих, че 
именно те изолират и плашат българските етнически турци, 
за да бъдат техен вечен електорат. Призовах колегите си от 
българската опозиция да не гледат само изборите, а и 
между тях и да работят така, че да осигурят достойно, 
сигурно и с висок жизнен стандарт настояще и бъдеще на 
нашите граждани.

В този абсурден дебат, който е българският принос в 
европейския парламентаризъм, едва ли може да се говори за 
победител. Но със сигурност има един голям губещ - 
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имиджа на България. Името й е било охулвано от кого ли не. Днес то беше поругано публично от свои, 
родни политици, за които границите на страната ни са тесни за техните амбиции и интереси.

По време на пленарното заседание на Народното събрание 
на Република България в петък, 15 февруари, призовах да се 
обединим по важните за България и Европа теми и 
приоритети. Народните представители обсъдиха доклада на 
министър-председателя Бойко Борисов, свързан с 
изпълнението на приоритетите на страната по време на 
приключилото Кипърско и започналото Ирландско 
председателство на Съвета на Европейския съюз.

Преговорите по Многогодишната финансова рамка на 
Европейския съюз 2014-2020 г. (МФР) определих като 

"труден компромис", който поражда съмнения дали интеграцията ще бъде адекватна на 
икономическата и социална реалност в Европа до края на десетилетието. Дебатът в Европейския 
парламент и преговорите със Съвета са тежки, защото договореното в Европейския съвет е 
значително под първоначално предложеното от Европейската комисия и под позицията на 
Европейския парламент за равнища на таваните на разходите, включени в рамката.

В тази тежка ситуация България успя да постигне, колкото и българската опозиция да се опитва да 
омаловажи този факт, увеличение на сумите за селско стопанство, за политиката по сближаване - 
политики, които имат пряко отношения към формирането на БВП на страната и растежа. Така, ако 
рамката бъде одобрена от ЕП, страната ни ще се превърне в най-големия нетен бенефициент от 
бюджета на ЕС до 2020 г. И с право, защото ние имаме какво да наваксваме след като изостанахме от 
Стара, пък и част от Нова Европа поради изключително човеколюбивата диктатура на комунистите 
до 1989 г. и последвалото компетентно управление на техните наследници.

Тези суми България получава заслужено като резултат от добрата работа на българското 
правителство и на възстановеното доверието в нашата страна, което допреди четири години беше 
сериозно накърнено. Финансовата стабилност на страната и икономическите политики на 
правителството на ГЕРБ са основен генератор на растежа на БВП на страната, съизмерим с 
растежа на Германия и Австрия. Факти, които превръщат България в конструктивен 
европейски партньор, помагащ на Европа да излезе от кризата. 

Обръщението ми към опозицията бе да не се опитват да внушат, че правителството на ГЕРБ не иска 
повече суми за България или че цифрите са предварително договорени другаде. Всички искаме 
европейският бюджет да е силен инвестиционен инструмент, за да се справя ЕС с 
предизвикателствата, пред които тепърва ще се изправя, и да постига целите си. Но реалностите са 
други. Реалността е това, което беше договорено в Европейския съвет. Не трябва да се превръща 
всяка тема в предизборна агитация и спекулация, както с атентата в Сарафово и с Македония, и с 
финансовата рамка на ЕС. Призовавам към национално обединение по важните за България и Европа 
теми и приоритети.
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На 15 февруари 2013 по време на пресконференцията 
"Националното и общоевропейско значение на 
Великоморавската мисия" заедно с д-р Милен Врабевски, 
представихме концепцията на изложбата "България - 
съкровище на словото", предвидена да се проведе на 27 
февруари в Европейския парламент. Специални гости гости 
на пресконференцията бяха и световноизвестните слависти 
проф. д-р Хайнц Миклас (Виенски университет) и проф. д-р 
Игор Калиганов (Руска академия на науките), които са в 
България по покана на Фондация "Българска памет".

Домакини на изложбата "България - съкровище на словото" 
в Брюксел са българските евродепутати от ГЕРБ (ЕНП). То е организирано в сътрудничество с 
Института по литература на БАН и Фондация "Българска памет". С нея ще бъде поставено 
символичното начало на честванията, с които страната ни, извън своите предели, ще отбележи 
хиляда сто и петдесетата годишнина от Великоморавската мисия на светите братя Кирил и Методий. 
Всички тържества в България и извън нейните граници се провеждат под патронажа на президента 
на Република България Росен Плевнелиев.

Показана в сърцето на Европа, тази изложба и позициите на световноизвестните учени ще подчертае 
огромната важност, която има Кирило-Методиевата мисия за целия славянски свят, както и ролята на 
България като прародина на славянските eзици и култури. Българските и чуждестранни учени 
засегнаха широко темата за Великоморавската мисия на светите братя и значението й европейската 
цивилизация. Те благодариха за подкрепата, която получават в лицето на българските евродепутати 
от ГЕРБ и на Фондация "Българска памет" в реализацията на този проект с национално и европейско 
значение.

Според мен участието на учени в съдържателната подготовка на изложбата и представянето й в 
Брюксел е изключително важно. Припомних съвместните инициативи на евродепутатите от ГЕРБ и 
Фондация "Българска памет", благодарение на които млади българи от традиционната ни 
историческа диаспора в Украйна, Молдова, Сърбия, Македония, както и от смесените региони на 
Родопите са имали възможност да посетят европейските институции в Брюксел, което ги превръща в 
посланици на европейските ценности в страните, в които живеят те и семействата им.

На18 февруари 2013 в аулата на Софийския университет взех участие в 
дебат на тема „Македония и Западните Балкани - европейски перспективи 
и рискове”.

Европейските държави носят отговорността за собственото си обединение, 
което е единственият начин Европа да остане фактор в световната политика 
и икономика. Европейският съюз трябва да продължи решително напред с 
интеграцията. Това е и тест за жизнеспособността на европейския проект.

Сред предизвикателствата пред страните от Западните Балкани по пътя им 
към членство в ЕС са върховенството на правото, корупцията и 
прозрачността. Този проблем, белязал и българския преход, е пряко 
наследство от комунистическия период и тогавашното срастване на 
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партия, държава и икономика. Той е вграден в много от обществата в Югоизточна Европа и изисква 
дълбоко институционално преустройство. Носителите на тоталитарната диктатура и техните агенти 
все още тровят икономическия, академичния, политическия и медийния живот.

Например в Република Македония тоталитарните ретроградни практики и идеология все още спъват 
напредъка към обединена Европа. Македонизмът, антиквизацията и подмяната на историята, 
започнати от комунистите, продължават и до днес и насаждат разделение не само от двете страни на 
границата, но и в самата Република Македония с албанския етнос.

България е съюзник на гражданите на Република Македония по пътя им към европейска интеграция. 
Ключът към нея не е в Атина, София или Брюксел, а в Скопие. Затова са необходими повече контакти 
между гражданските организации, засилване на икономическите връзки и културния обмен в 
региона.

Дискусията беше организирана от Българския културен клуб Скопие (задгранично 
представителство „Пейо Яворов”, Дискусионен клуб 280, Студентско сдружение „Его Политико” и 
Младежки консервативен клуб.

На 25 февруари 2013 в Университета за национално и 
световно стопанство участвах в дебат на тема „Политиката 
на България към Република Македония - минало, настояще и 
бъдеще”.

Е д и н с т в е н и я т  н а ч и н  Е в р о п а  д а  о с т а н е  
конкурентноспособна и да бъде политически фактор в 
глобален план е да продължи процеса на интеграция и 
разширяване. Поддържането на реална перспектива за 
членство на страните от Западните Балкани е доказателство 
за жизнеспособността на европейския проект.

Разширяването на Европейския съюз към Западните 
Балкани и особено към Република Македония е тема, която трябва да обединява нацията ни, а не да се 
използва късогледо за предизборни и политически цели.

Необходимо е да подкрепяме нашите съседи по пътя им към Европа, но не можем да останем 
безучастни към откритата манипулация на историята и дискриминацията на гражданите на 
Република Македония, които открито заявяват своята българска идентичност и произход.

Аз съм умерен оптимист за добросъседските отношения и че страната ни е съюзник на гражданите на 
Република Македония в легитимния им стремеж към пълноправно членство в ЕС. Ключът към това е 
в политиците в Скопие, в преодоляването на вътрешните разделения и сенките от миналото.

Дискусията беше организирана от Студентски съвет при УНСС и Студентско сдружение ЕГО 
ПОЛИТИКО.
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На 27 фев 2013 по инициатива на българските евродепутати 
от Групата на ЕНП(ГЕРБ) в Европейския парламент в 
Брюксел беше открита изложбата „България: Съкровище на 
словото“, с което се постави началото на серия от събития 
извън България, в рамките на националните чествания по 
повод „1150 години от Великоморавската мисия на Св. Св. 
Кирил и Методий“.

Изложбата се реализира със съдействието на 
евродепутатите от Групата на ЕНП(ГЕРБ), Фондация 
Българска Памет и Института за литература при БАН.

В препълнената представителна зала на Европейския 
парламент „Йехуди Менухин“ гостите на събитието имаха възможност да чуят автентични 
източноправославни песнопения в изпълнение на вокална формация „Юлангело“.

Красотата и значимостта на средновековните български писмени паметници– глаголически и 
кирилски, както и тяхната интересна историческа съдба, бяха представени от специалните гости на 
събитието - международните учени-слависти проф. д-р Хайнц Миклас от Виенския университет, 
проф. д-р Игор Калиганов от Руската академия на науките и проф. Ян Рихлиг от Карловия 
университет в Прага. Изложбата продължи да пътува из Европа, за да припомня за обхвата и 
общоевропейското значение на Великоморавската мисия на Светите братя, поставила основите на 
нова книжовна и литературна традиция.

По покана на евродепутатите от ЕНП(ГЕРБ) и Фондация Българска Памет на събитието присъстваха 
близо 100 младежи от българската диаспора в Украйна, Молдова, Македония, Западните 
покрайнини, както и ученици от Родопите. Сред присъстващите на тържеството бяха кметът и 
зам.кметът на град София, Йорданка Фандъкова и Мария Бояджийска, зам. председателят на Групата 
на ЕНП в ЕП Ян Олбрихт, посланиците на Р. България в ЕС и Кралство Белгия, Димитър Цанчев и 
Веселин Вълканов, дипломати, представители на европейските институции в Брюксел, приятели на 
България.

На 07 март 2013 взех участие в  срещата на 
председателството на групата на ЕНП, провеждаща се в 
Атина. В рамките на събитието се срещнах с гръцкия 
премиер Антонис Самарас.

Поздравих правителството на Гърция за първите позитивни 
сигнали, свързани с подобряването на фискалните 
показатели и инвестициите.

Както в Гърция, така и в България има много популистки 
гласове от ляво и от дясно, призоваващи за използване на 
недемократични методи, които обаче биха довели до сриване 
на доверието в институциите и пазарите на нашите страни, и 
задълбочаване на кризата, което би довело до влошаване на 

МАРТ



2013 г.

МАРТ

качеството на живот на хората.

В това трудно време истинските съседи и приятели трябва да си помагат и да поддържат 
доброто европейско сътрудничество.

По време на срещата с гръцкия премиер попитах за плановете за приватизация на гръцката държавна 
газопреносна мрежа и потенциалното й купуване от външен за ЕС инвеститор. Според мен е 
необходимо да се вземат под внимание геостратегическите аспекти на енергийната инфраструктура 
и диверсификацията. Това е основно предизвикателство пред създаването на по-единна и силна 
енергийна, а също и външна политика на Европейския съюз.

По време на срещата премиерът Самарас подчерта големия шанс за намаляване на енергийната 
зависимост на ЕС предвид газовите залежи в Източното Средиземноморие и доброто 
сътрудничество между Израел, Кипър и Гърция. Според мен това е важно за България в контекста на 
изграждащия се интерконектор между българската и гръцката газопреносна мрежа.

На 14 март 2013 в пленарната зала на ЕП в Страсбург се 
проведе дебат, посветен на Механизма за сътрудничество и 
проверка: методология, настоящо прилагане и бъдеще.

В изказването си посочих, че корупцията, организираната 
престъпност и проблемите със съдебната система съвсем не 
са запазена марка на България и Румъния. Затова в България 
все по-често и по-силно се чуват гласове, които казват - 
оставането на този механизъм е дискриминация за нашата 
страна. Още повече, че някои страни обвързват абсолютно 
необосновано влизането в Шенген с оценките от доклада по 
Механизма. Ако продължи, подобна процедура би трябвало 
да съществува за всички страни- членки, а не само за две от 
тях.

На 19 март 2013 г. в Брюксел заедно с колегата ми Мария 
Габриел се срещнахме с представители на сдружението 
"Младежки глас", чието посещение в европейските 
институции в Брюксел бе подкрепено от нас.

Запознах младежите с предизвикателствата, пред които е 
изправена Европа, и определих европейската интеграция 
като единствен инструмент, гарантиращ икономически 
растеж и повишаване на жизнения стандарт на 
европейските граждани. Спрях се на Многогодишната 
финансова рамка (МФР) на Европейския съюз за периода 
2014-2020 г. като посочих, че по-високите суми, които 
правителството на ГЕРБ успя да договори за България 

през следващия финансов период в сравнение с настоящия, ще помогнат на страната ни да 
навакса в своето развитие.
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От интерес за младежите бе и интеграцията на ромите - тема, по която работя усилено като 
докладчик по Стратегията на ЕС за интеграция на ромите. Посочих, че намирането на 
адекватно решение на проблемите на маргинализираните общности в България зависи от 
доброто сътрудничество на местното, националното и европейското ниво на управление и от 
прилагането на добри практики, адаптирани към нуждите на местните общности. 

На 1 април 2013 г. заедно с колегата ми Моника Панайотова 
взехме участие в церемонията по откриването на шестия 
Пролетен семинар - Варна 2013, организиран от Фондация 
"Българска памет" и нейния председател д-р Милен 
Врабевски. Сред официалните гости бяха и и.д. кмет на град 
Варна доц. Христо Бозов и областният координатор на 
ГЕРБ-Варна Иван Портних.

Участниците в семинара бяха български младежи от 
Югозападна България (Родопите), Македония и Западните 
покрайнини - лауреати в конкурса на фондацията за есе на 

тема "1150 години от Великоморавската мисия на Св. Св. Кирил и Методий". Богатата програма на 
превърналите се в традиция семинари срещна младежите с експерти в областта на българския език, 
история и културно наследство. На 5 април децата отпътуваха за Велико Търново, където посетиха 
историческите паметници на старопрестолния град.

Семинарите, организирани от Фондация "Българска памет", остават дълбоко в съзнанието на 
много млади българи, особено в смесените региони на България и нашата историческа 
диаспора. Според мен, тази инициатива на д-р Милен Врабевски и неговата фондация е 
истинският патриотизъм, а не крещящото на улицата патриотарство. 

Необходимо е да се инвестира в конкурентоспособност на младежите и в тази връзка считам за 
важно те да се възползват от възможностите за обучение и стажове, които предоставя 
Европейският съюз.

Председателят на Фондация "Българска памет" д-р Милен Врабевски ми връчи благодарствена 
грамота за последователна подкрепа и цялостен принос за устойчивостта на инициативите на 
фондацията. През последните години евродепутатите от ГЕРБ в българската делегация в Групата на 
Европейската народна партия в ЕП реализираха заедно с Фондация "Българска памет" редица 
съвместни инициативи, които дадоха възможност на млади българи от традиционната ни 
историческа диаспора в Украйна, Молдова, Сърбия, Македония, както и от смесените региони на 
Родопите да посетят европейските институции. Тържеството в Европейския парламент в Брюксел от 
месец февруари тази година, с което се даде началото на честванията на 1150 годишнина от 
Великоморавската мисия на Св. Св. Кирил и Методий, бе една от тези родолюбиви съвместни 
инициативи. Те превръщат младите българи, участвали в тях, в посланици на европейските ценности 
в страните, в които живеят те и семействата им.

АПРИЛ
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След като на 1 април взех участие в откриването на шестия 
пролетен семинар на Фондация "Българска памет", през 
втория ден от посещението си във Варна се срещнах с 
представители на местната власт, на образователни 
институции в града и с младежи.

Първата ми среща бе с кметове на райони, представители на 
областната администрация и ръководители на висши учебни 
заведения. С тях обсъдих възможностите за европейско 
финансиране на проекти за финансовия период 2014-2020 г. 
Информирах участниците в срещата за текущите преговори 
по финансовата рамка (таваните на разходите) на 
Европейския съюз за следващите седем години. Отбелязах, 

че финансовият пакет, който правителството на премиера Борисов успя да постигне, е добър за 
България, но си заслужава да се борим и за повече. От споразумението, което ще постигнат ЕП и 
Съвета на ЕС, ще зависи и окончателният размер на средствата, които може да получи страната ни. 
Във водещите се преговори Парламентът настоява за гъвкавост между отделните разходни пера, за 
ревизия на рамката в хода на нейното изпълнение, така че да бъдат отчетени бъдещите реалности на 
икономическата ситуация в Европа и света, както и за реформа на системата от приходи и постепенно 
увеличаване на собствените приходоизточници, за да се намали зависимостта от преките вноски на 
страните-членки. 

По-късно се срещнах с членовете на Детския парламент към Общински детски комплекс-Варна. 
Пред младите парламентаристи изразих убеждението си, че бъдещето на Европа в глобализиращия 
се свят е в нейното обединение, а членството на България в ЕС е уникален шанс за страната ни да 
върви напред в развитието си, гарантирайки върховенство на правилата на демокрацията за своите 
граждани. С младежи и Европейски клубове от Варна и областта проведох дискусия под знака на 
Европейската година на гражданите и нуждата от отваряне на процеса на взимане на решения в ЕС 
към гражданите. Запознах участниците в срещата с възможностите за гражданите да инициират 
промени в законодателството на ЕС, чрез регламентирания с Договора от Лисабон инструмент за 
пряка демокрация "Европейска гражданска инициатива". Такава е например Европейската 
гражданска инициатива за медиен плурализъм, която подкрепям и за която се събират подписи и в 
България. Ако инициативата събере поне 1 милион подписа на европейски граждани от най-малко 
седем страни членки на ЕС, Европейската комисия ще трябва да изготви и представи пред съвета и 
ЕП предложение за законодателни промени, с които страните-членки да гарантират прозрачност в 
собствеността и управлението на медиите. По време на дебата бяха засегнати въпроси, свързани с 
ромската интеграция и възприемането на добрите практики. Бе отбелязана и ползата, която би 
донесло разработването и практическото приложение на ролеви модели с опита на успели в своята 
интеграция представители на ромския етнос. От интерес за младежите бе и бъдещото финансиране с 
европейски средства на проекти в областта на селското стопанство, усложнената обстановка между 
Северна и Южна Корея, както и предложението на правителството на Великобритания да се попречи 
на идващите в страната имигранти от България и Румъния.

Посещението ми във Варна приключи със среща с младежката организация на ГЕРБ в града. 
Обсъдени бяха основно теми, касаещи финансирането на следващия програмен период и 
Европейската година на гражданите. За последните три и години и половина чрез Информационния 
ми център около 100 младежи от Варна и областта получиха шанс да посетят европейските 
институции в Брюксел, а други преминаха стаж и подпомагаха комуникацията ми с гражданите по 
теми от дневния ред на Европа и България. 
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На 10 април взех участие в дискусионния форум "Евролог" в 
германския град Аахен, по покана на кмета на града Филип 
Майснер. Форумът има за цел популяризирането на 
европейски теми и е част от официалната програма от 
събитития предшестващи връчването на престижната 
международна награда "Карл Велики", която се присъжда в 
Аахен на личности със заслуги за обединението на Европа. 
Сред лауреатите през изминалите години са били 
президента на САЩ Бил Клинтън, канцлера на Германия 
Ангела Меркел, папа Йоан Павел Втори, премиера на Полша 
Доналд Туск и др.

В изказването си се спрях на предизвикателствата пред Европейския съюз като икономическата 
криза, отстояването и подобряването на конкурентоспособността на Евросъюза, и миграционните 
процеси. В основата на преодоляването на тези проблеми са солидарността между европейските 
държави и граждани. Преодоляването на кризата е свързано с доверието, а то от своя страна- с 
психологическата нагласа както на пазарите, така и на гражданите.

България спазва финансова дисциплина и покрива всички макроикономически показатели. Една 
страна трябва да харчи само толкова, колкото получава, за да не води това до задлъжняване на идните 
поколения. Трябва да бъде намерен баланс между финансова дисциплина, възможности за 
инвестиции в растеж, създаване на работни места и стимулиране на малките и средни 
предприятия. 

В дискусията участваха още ръководителят на германската делегация в Европейската народна 
партия в ЕП Херберт Ройл и Сабине Верхейен, член на комисията по регионална политика в ЕП.

На брифинг с акредитираните български журналисти в 
Брюксел, заявих, че намирам за недопустимо, български 
евродепутати - политически опоненти на ГЕРБ, да настояват 
досието за подслушванията да бъде внесено в пленарна зала 
или в някоя от комисиите на ЕП.

Това показва, че тези наши колеги отново не се притесняват 
да злепоставят България и да рушат доверието в нея, 
вкарвайки в ЕП проблем, базиран единствено на слухове, 
анонимни сигнали, и при текущи проверки.

Както е известно, по настояване на българския си зам.-
председател Слави Бинев, „любимият на всички българи“ английски евродепутат Найджел Фараж, 
подкрепен от социалисти и либерали, внесе искане въпросът за подслушванията да бъде включен 
като отделна точка в пленарната сесия на Европарламента през май. Това беше отхвърлено от 
Председателския съвет и препратено към координаторите на Комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи (ЛИБЕ), която да реши, дали да се разгледа в тази комисия. 

Силно се надяваме това да не се случи и да се стигне дотам, че няколко дни преди изборите да се 
злоупотреби с комисията за политически натиск както върху изборния процес в Б-я, така и върху 
независимите институции, които водят в момента разследване по сигнала на председателя на ПЕС. 
Евродепутатите от ГЕРБ и техните партньори от ЕНП ще отстояват тази позиция.
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Според мен трябва да се въздържаме да поставяме на карта имиджа и доверието към България в 
европейските институции, особено що се отнася до текущо дело в страна-членка, и още повече 
броени дни преди изборите.

Отправих призив към колегите си от другите политически семейства да не се намесват по такъв груб 
начин в предизборната кампания в България.

В заключение нека оставим българските институции да направят своите проверки и то не само по 
този случай, а по всички случаи като злоупотребите с АЕЦ Белене, Хохегер, заменките с Камчийски 
пясъци, отпечатването на паспортите от Сименс-България и др., които притесняват българската 
общественост.

В Деня на храбростта - 6-ти май, Гергьовден, взех участие в 
поклонението на българското военно гробище в Ново село, 
намиращо се на територията на днешна Република 
Македония.

За седма поредна година Фондация "Българска Памет" и 
нейният председател Милен Врабевски организират 
тържественото честване, на което бяха поканени редица 
граждани и политици от двете страни на границата. В 
церемонията взеха участие и български гвардейци.

С поклонението искаме да покажем , че колкото и да е 
трудно, дългогодишното противопоставяне, базирано на отричането на всичко българско в днешна Р. 
Македония , може да бъде преодоляно по пътя на европейската интеграция. Събитието се превърна в 
традиция в последните няколко години. Това е добрият пример, който, надявам се, занапред може да 
бъде мултиплициран и на други места в днешна Р. Македония и в България, където заедно, 
сънародниците от двете страни на сегашната граница, да почитаме нашите общи герои, личности и 
събития.

Това, че сме европейци не ни прави по-малко българи и това, че сме българи, не ни прави по-
малко европейци.

Европейската интеграция е единственият път, по който могат да се заличат раните от миналото и да 
се преодолеят натрупваните с векове несправедливости. За да се случи това обаче, е нужна 
политическа и обществена воля.

По пътя си към членство в Европейския съюз, Скопие трябва да поеме протегнатата ръка, както и да 
се вслуша в препоръките на Европейския парламент за недискриминация на гражданите на 
Република Македония, открито заявяващи своя български произход, и за отбелязване на общите 
исторически събития и герои. Договор за добросъседство е градивна стъпка, но по-важното е, 
съседите да поддържат европейски стандарти и да изпълняват поетите ангажименти.

МАЙ
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Според мен трябва да се въздържаме да поставяме на карта имиджа и доверието към България в 
европейските институции, особено що се отнася до текущо дело в страна-членка, и още повече 
броени дни преди изборите.

Отправих призив към колегите си от другите политически семейства да не се намесват по такъв груб 
начин в предизборната кампания в България.

В заключение нека оставим българските институции да направят своите проверки и то не само по 
този случай, а по всички случаи като злоупотребите с АЕЦ Белене, Хохегер, заменките с Камчийски 
пясъци, отпечатването на паспортите от Сименс-България и др., които притесняват българската 
общественост.

В Деня на Европа 9 май взех участие в дискусията 
"Европейският съюз, който гражданите искат". Тя бе 
организирана от Съюза на европейските федералисти в 
България и Европейското движение в сътрудничество с 
Министерството на отбраната на Република България.

Участие в дебата взеха и посланикът на Ирландия Н. Пр. 
Джон Роуан, чиято страна в момента е ротационен 
председател на Съвета на Европейския съюз (ЕС), както и 
холандският посланик Н. Пр. Карел ван Кестерен.

Един от основните въпроси, по който дебатираха 
участниците, бе как да бъдат укрепени европейските 

институции и съюзът да се доближи до гражданите. Според мен европейската интеграция е проект в 
полза на гражданите, който е доказал своята полезност, но европейският политически процес се 
нуждае от повече прозрачност, която да засили доверието на гражданите в Европейския съюз и 
неговите политики. Нужни са институционални реформи, които да позволят на Съюза да направи 
необходимите решителни крачки във федерална посока.

Важно е в бъдеще съюзът да може да разчита на собствени приходи, което ще сложи край на 
сегашните спорове между страни, които предимно финансират бюджета на ЕС, и страни, които 
предимно го използват. Това е един от приоритетите, които Европейският парламент ще отстоява в 
преговорите със Съвета по Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2014-2020 г., 
които започват на 13 май.

Участниците в дискусията, сред които бяха и дипломати, представители на български 
неправителствени организации и студенти, обсъдиха и предизвикателствата пред правото на 
свободно движение и труд на българските граждани в рамките на Съюза. По мое мнение, призивите 
за ограничаване на правата, произтичащи от европейското гражданство, са неприемливи. Те връщат 
европейската интеграция назад и тя става заложник на краткосрочни национално-партийни 
интереси, които засягат негативно не само българите, но и всички европейски граждани. В 
сегашните турбулентни времена на икономическа и социална криза единствено задълбочаването на 
европейската интеграция дава шанс на страните-членки на ЕС заедно да преминат през кризите и да 
гарантират просперитет за своите граждани. Трябва да обърнем внимание и на отговорността, която 
всяка държава-член има като партньор в ЕС - да подобрява условията за бизнес и работа в интерес на 
своите граждани. Важно е, че България бързо успя през последните четири години да напредне в 
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усвояването на средствата от европейската солидарност, като така наваксва голямото изоставане, 
завещано й от комунистическия режим и доминирания от него преход. Ефективното усвояване на 
европейските средства трябва да продължи.

Президентът Росен Плевнелиев, министър-председателят Марин Райков и министърът на отбраната 
Тодор Тагарев изпратиха до организаторите и участниците в дискусията свои поздравителни адреси 
по случай Деня на Обединена Европа. Конференцията се състоя в зала "Тържествена" на Централния 
военен клуб в град София.

На 10 май в Бургас взех участие в конференция, посветена на 
Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 
2014-2020 г. и перспективите за младите хора. На срещата 
присъства и водачът на листата на ГЕРБ в Бургас Ивелина 
Василева.

Аз изразих разочарование, че този важен акцент е бил 
изместен от предизборната кампания, като вместо това 
сегашните "социалисти" - бивши комунисти, подкрепени от 
една странна коалиция от крайно дясно до крайно ляво, - са 
залели българските избиратели само с черен ПР и омраза. 
Това не е национално отговорно водене на предизборна 
кампания с представяне и защитаване на политически идеи, 

а желание за увеличаване на подкрепата им чрез насаждане на отрицателни нагласи срещу 
опонентите им от ГЕРБ.

Изразих убеждението си, че българските избиратели няма да се подведат по тези плоски 
манипулации и ще дадат гласа си за едно стабилно европейско правителство на България, което да 
продължи започнатото за развитието на нашите региони, за повишаването на 
конкурентоспособността на малките и средни предприятия, за създаването на нови работни места, за 
инвестиции в образование, научна и развойна дейност и опазване на околна среда, както и за 
подобряване на бизнес климата в България.

Всичко това, даваме си сметка, е трудно постижимо във времена на тежка финансова и икономическа 
криза и сътресения около нас, но ние имаме воля да продължим напред в интерес на българските 
граждани и младите хора в България, които да намерят своята реализация и щастие в Родината си. 
Спазвайки европейските правила и използвайки максимално ефективно европейските средства, 
нашата цел е бързо повишаване на жизнения стандарт на българите, така че до края на следващия 
програмен период през 2020 г. той да стане съизмерим с този в Централна Европа. Важно е 
постигнатото ускорено усвояване на средствата в последните четири години и запазването на 
пълната мобилизация за ефективно усвояване на всички средства до края на този и през следващия 
програмен период.

На 9 май вечерта в Бургас, който беше избран отново за най-добър град за живеене в България за 2012 
г., участвах в предизборния концерт на ПП ГЕРБ, който се проведе в препълнения Летен театър на 
града. На следващия ден взех участие и в концерта във Велико Търново, с който партията закри 
своята предизборна кампания.
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На 23 май 2013 в пленарната зала на Европейския парламент 
в Страсбург се проведе разгорещен дебат по изготвянето на 
резолюция за напредъка на Република Македония по старта 
на преговори за членство в Европейския съюз.

Приемете протегнатата ръка, и нека подпишем договора за 
добросъседство – с тези думи отправих призив към 
политиците в Република Македония по време на дебата.

Заявих, че сме били на крачка от такова подписване. 
Българският министър-председател отиде специално за 
това в Скопие. Не може да не сме разочаровани, че не 
успяхме. На нас ни трябват положителни сигнали.

Обърнах се към политиците в Скопие със следните думи: ако наистина искате македонските 
граждани да имат европейско бъдеще, трябва да преосмислите вашата политика относно налагането 
на национална идентичност, базирана на манипулиране на историята на съседни държави и 
нарушаване на правата на българите в Република Македония.

Трябва да излъчим сигнал за нашето искрено желание, гражданите на Република Македония 
от всички етнически групи да имат, колкото се може по-бързо, европейско бъдеще. Това зависи 
от волята на политиците в Скопие за добри отношения със съседите и че само думи не са 
достатъчни.

България повече от 7 години се опитва да получи разрешение да възстанови някои от своите военни 
гробища и паметници, като този на взривения гроб през 1966г на полковник Каварналиев, но отговор, 
въпреки международните спогодби които предвиждат такова разрешение, няма.

Безотговорност е, г-н Груевски, да възпитаваме младите поколения на Балканите в заблуда и 
омраза към най-близките си. Това не е пътят към помирение и европейско бъдеще. Не можем да 
допуснем това.

На 25 май 2013 взех участие заедно с българската общност в Израел в 
отбелязването на празника на българската култура и писменост и 70 
годишнината от спасяването на българските евреи по време на 
Втората световна война.

Събитието, се проведе в сградата на Тел Авивския музей, включваше 
участие на тромпетиста-виртуоз Арик Давидов от Израел, хор 
Цадиков, танцов ансамбъл за български народни танци от Хайфа и 
естрадната певица Маргарита Хранова от България.

В навечерието на празника изпратих писмо до Европейската Комисия, 
с което призовах в официалните обръщения кирилицата да бъде 
наричана „българската азбука”.

Несъмнен исторически факт е, че кирилицата е писменост, създадена 
и развита през X в. в Преславската книжовна школа. Създадена на 
основата на старобългарския език, кирилицата се развива и 
установява като писмена система благодарение на официалната й 
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употреба от държавните и църковните институции на средновековна България. През следващите 
векове огромната книжовна продукция на Златния век на българската култура се пренася и преписва 
в земите на съседните славянски държави.

В писмото си до комисаря по образованието Андрула Василиу, написах, че в навечерието на 
Деня на българската писменост и култура 24 май предлагам на европейските институции в 
официалната кореспонденция към българските държавни институции да добавят към името 
на кирилицата – „българската азбука“.

Смятам, че това е малък, но съответстващ на обективната историческа истина жест на 
признателност към България и българската азбука - кирилицата, като автентичен български 
принос към европейската култура и световната цивилизация.

С приемането на България в Европейския съюз кирилицата стана третата азбука, на която се 
пишат официалните документи. Наскоро тази година бяха отпечатани и първите евро-
банкноти на български език.

На 29 май 2013 в Брюксел взех участие в  международна конференция, посветена на южния газов 
коридор и енергийната сигурност в Югоизточна Европа. 
Организатор на форума бе редакцията на вестник 
Юроактив, а участие в него взеха представители на 
компании от енергийния сектор, експерти, дипломати, 
еврослужители, евродепутати. 

В своето изказване посочих, че Европейският съюз има 
нужда от обща енергийна политика, чието външно 
измерение трябва да отговаря на стратегическите 
приоритети на обединена Европа и да повиши нейната 
енергийна сигурност.

Не можем да си позволим да сме зависими от един източник 
на газови доставки, както на национално, така и на европейско ниво. ЕС и особено Югоизточна 
Европа имат нужда от диверсификация на вноса на газ, и проекта Набуко-запад предлага правилното 
решение. За Европа е от изключителна важност да довърши единния енергиен пазар и да свърже 
преносните системи на страните- членки така, че да няма изолирани държави, които да са изложени 
на външен риск.

Кризата от 2009 г. беше един от многото сигнали, че Русия ползва енергийните си ресурси като 
външнополитически инструмент, което има висока политическа, икономическа и социална страна, 
особено за новите страни- членки от Източна Европа. В Западна Европа няма нито една държава, 
зависима от един източник на газ и конкуренцията в крайна сметка води до по-изгодни условия и най-
вече сигурност за потребителя. В нашите условия е немислимо да залагаме на повече от същото - 
тотална зависимост от Русия, и неефективност, обслужваща части или чужди интереси, която носи 
загуби от стотици милиони на година в енергийния сектор. Това важи и за евентуалното изграждане 
на втора атомна електроцентрала на българска територия.

Очаквам консорциумът Шах Дениз да вземе скоро решението за това, кой инфраструктурен 
проект ще избере за износ на газ от Азербайджан към Европа. Надявам се това да е Набуко, 
защото това е единственият проект, който може да доведе до реална диверсификация и 
създаване на конкурентна среда в Централна и Източна Европа.
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На 29 май 2013 взех участие в дискусията с премиера на 
Сърбия Ивица Дачич, чийто домакин беше Комисията по 
външни работи на Европейския парламент.

В изказването си пред евродепутатите сръбският премиер 
постави акцент върху диалога с европейските партньори на 
страната, реформите и подписаното споразумение с Косово, 
чието изпълнение сега е на дневен ред.

Аз поздравих г-н Дачич за напредъка на страната му по пътя 
й към членство в ЕС и му пожелах успех с реформите. В 
диалог, толерантност и отказ от някои похвати от миналото 
може да се постигне ефективна европейска интеграция в 
интерес на гражданите от региона.

Попитах сръбския премиер дали Сърбия смята да отвори 
архивите на бившата югославска служба за сигурност УДБА 
и да ги предостави на бившите съюзни републики от 
Югославия - тези части от информационния масив, които се 
отнасят до съответните републики. Бившите структури на 
УДБА все още оказват съществено влияние върху 
политическия, икономическия и медийния живот на Сърбия 
и дават своето негативно влияние върху целия регион. 

В отговор премиерът Дачич посочи, че ако зависеше от него, то той не би имал нищо против архивите 
на бивша Югославия да бъдат достъпни, ако това не застрашава националната сигурност на 
страната.

Напомних, че Република Македония официално е поискала тези архиви да й бъдат върнати и че 
текстът за връщането на архивите на бившите съюзни републики е залегнал в резолюциите на ЕП 
както за Македония, така и за Сърбия.

На 30 май 2013 взех участие в конференция по проблемите 
на тютюнопушенето, която се проведе в Европейския 
парламент в Брюксел. Поводът бе Световният ден за борба с 
тютюнопушенето 31 май, който съвпада с въведената преди 
година от правителството на ГЕРБ забрана за пушене на 
обществени места в България.

Участие в конференцията взеха здравни експерти от 
различни страни, които споделиха своя опит в държави като 
Турция например, където от 2009 г. има пълна забрана за 
пушене на обществени места. В присъствието на 
Представителя на Световната здравна организация (СЗО) 

към Европейския съюз, запознах участниците в конференцията с намерението на новоизбраното 
българско правителство с мандат на БСП, като своя първа стъпка, да предложи на Народното 
събрание да либерализира забраната за пушене на публични места.

Това намерение е в пълно противоречие с европейската и световната тенденции за контрол върху 

с премиера на Сърбия Ивица Дачич
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тютюнопушенето и обсъжданите промени в Директивата за тютюневите изделия. Ако се реализира, 
това ще бъде прецедент в европейската практика- вече въведена забрана да бъде отменена.

Призовах домакина на събитието - британската евродепутатка от Групата на социалистите в 
Европейския парламент Линда Мак Ейвън - лично да се свърже с лидера на Партията на 
европейските социалисти Сергей Станишев и да настоява той да се откаже от популистките си 
намерения.

В отговор г-жа Мак Ейвън изрази учудване от това намерение на нашите социалисти и сподели, че 
във Великобритания подобна идея за премахване на забраната за пушенето на обществени места би 
скандализиралa обществото.

Това безотговорно намерение на председателя на втората най-влиятелна европейска 
политическа партия в ЕС, ако се реализира, би оказало изключително негативно влияние 
върху целия Европейски съюз.

На 31 май 2013 проведох среща с представители на 
българската студентска общност в Маастрихт, Холандия. 
Основни теми на разговора с българските студенти бяха 
парламентарната ми дейност, перспективите за кариерно 
развитие пред абсолвентите, активното участие на младите 
хора в обществения живот, както и бъдещето развитие на 
ЕС.

Запознах присъстващите с актуалните въпроси в комисиите 
по външна политика и регионално развитие като 
политиките по разширяване и добросъседство на ЕС, и 

бъдещата многогодишна финансова рамка на Евросъюза за периода 2014-2020.

По желание на българските студенти разказах и за личния си професионален опит в частния сектор и 
в областта на политиката. Окуражих младежите да кандидатстват за стажове в международни 
институции или частни компании още по време на следването си, което ще им помогне в 
професионалната реализация след завършването на университет. Представих им перспективите за 
развитието на европейския проект като федерация, предстоящите избори за Европейски парламент 
през 2014 и желанието на европейските партии предварително да номинират кандидати за 
председател на Европейската комисия и Европейския съвет, които да се явят на европейските избори.

Бяха обсъдени също така проблемите с ниската избирателна активност сред младежите в България, 
дължащи се на незаинтересованост, както и липсата на визия и идеи за младите хора от политиците. 
В тази връзка беше спомената важността от въвеждането на гражданското образование в училищата, 
с цел информираност на подрастващите за правата и задълженията им като европейски граждани, 
историята и функционирането на ЕС.

Срещата се проведе със съдействието на сдружение "Тук-там", обединяващо българските студенти в 
Маастрихт и целящо създаването на активна социална и информационна мрежа за споделяне на 
професионален опит, развитие на общи интереси и осъществяване на различни обществено-полезни 
проекти.
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На световния ден за борба с тютюнопушенето 31 май 
направих изявление, че е недопустимо общественото здраве 
да става жертва на краткосрочни партийни сметки.

Посягането към цигара е личен избор, който уважавам, но 
той не е право, което произтича от международно или 
национално законодателство в областта на защитата на 
правата и свободите на гражданите.

Обратно, здравеопазването и достъпът до незамърсен с 
цигарен дим въздух в затворените публични пространства е 
право и задължение на държавните институции и на цялото 
общество. Cвободата на отделния човек не е абсолютна, а 

свършва там, където започва свободата на другия, където има риск за здравето и свободния избор на 
гражданите.

Твърдо заставам срещу популистките намерения на председателя на Партията на европейските 
социалисти Сергей Станишев да либерализира забраната за пушене на обществени места в 
България, която правителството на ГЕРБ въведе преди една година на този ден. 

Г-н Станишев, засрамете се! Вие носите отговорност като председател на втората най-влиятелна 
европейска политическа партия. Това ли е примерът, който давате за здравеопазване в Европа? 
Убеден съм, че в мнозинството си Вашите колеги социалисти не подкрепят такава стъпка. 

На 13 юни 2013 в Страсбург Съюзът на европейските 
федералисти (СЕФ) приветства решението на Европейския 
парламент относно реформата на Шенген.

На 12 юни, Европейският парламент гласува правила, с 
които ще се създаде механизъм за оценка с цел проверка на 
прилагането на достиженията на правото от Шенген, и 
одобри нови разпоредби за временно повторно въвеждане 
на граничен контрол на вътрешните граници.

Решението на Европейския парламент гарантира 
еднакви правила, които ще бъдат прилагани по един и 
същи начин както спрямо страните, които вече са част 

от Шенгенското пространство, така и спрямо страните-кандидатки. Ние призоваваме Съвета 
да се придържа към тази линия и да не отлага присъединяването на България и Румъния към 
Шенген.
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На 24 юни открих третото издание на състезание по уличен 
баскетбол. То се проведе в подкрепа на кандидата за кмет на 
Варна Иван Портних, издигнат от партия ГЕРБ. 
Организатор на състезанието по уличен баскетбол бе ГЕРБ 
„Приморски”, осъществена по инициатива на ръководителя 
на младежката структура в района Калин Калевски.

Каузата „Варна – Европейска младежка столица”, не е само 
на варненци, тя е национална и надпартийна. Варна е 
единственият български град, който отива на финал и ние 
трябва да направим всичко възможно на 22 ноември журито 
да избере нашата кандидатура. Убеден съм, че като кмет на 
Варна Иван Портних ще продължи да подкрепя по най-
добрия начин тази инициатива.

24 юни - Варна е единственият български град, който е сред 
номинираните кандидати за младежка столица на Европа 
през 2016 г. Тази инициатива трябва да ни обедини, затова 
още тази седмица ще изпратя имейли до моите колеги в 
Европейския парламент да ги поканя да среща, на която да 
начертаем обща стратегия за действия. Независимо от 
партийната принадлежност на всеки от нас, вярвам че ще 
обединим усилията си Варна да спечели престижния приз.

На 26 юни (сряда) в ЕП в Брюксел бях домакин на 
конференция, посветена на неравенствата в системите на 
здравеопазване на страните-членки на ЕС, организирана 
съвместно с българската Национална пациентска 
организация и Европейския пациентски форум. 
Неравенствата в системите на здравеопазването и достъпът 
на гражданите до лечение с различно качество са един от 
най-сериозните проблеми, засягащ страните в цяла Европа, 
който се изостри още повече по време на финансовата и 
икономическата криза.
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26 юни - Намирам за много разочароваща излязлата днес 
информация, че Набуко-Запад не е предпочетеният 
газопровод за доставка на газ от Азербайджан до Европа. За 
България това е много тежко решение. Планираните 
инвестиции няма да са в България, а в Гърция и в 
дълго срочен  план  пропускаме  възможно ст  за  
диверсификация на газовите доставки за България, която е 
почти 100% зависима от руския газ.

На 27 юни в Европейския парламент в Брюксел се проведе 
конференция, посветена на неравенствата в системите на 
здравеопазване на страните-членки на Европейския съюз. 
Открих конференцията и обявих създаването на 
неформална група от евродепутати от различни 
политически групи, които да работят за решаването на 
проблема. Достъпът до качествено здравеопазване e право 
на гражданите, постановено в Хартата на основните права 
на ЕС и реализацията му трябва да се превърне в приоритет 
за институциите на Европейския съюз и страните-членки.

На 27 юни Комисията по външни работи на Европейския 
парламент одобри две становища за отношенията между 
Армения и Европейския съюз, по които бях докладчик. С 
този вот дадохме зелена светлина за две много важни 
споразумения с Армения - за облекчаване на визовия режим 
и за реадмисия.  Тази подкрепа на Външната комисия е 
доказателство за успешния ход на европейската интеграция 
на Армения.

27 юни – аз и колегите ми от ГЕРБ/ЕНП, категорично 
осъдихме всички опити за политически и институционални 
посегателства върху свободата на медиите и словото в 
България. Недопустимо е медиите да са обект на атака с 
нарочни декларации на председателя на Народното 
събрание и на председателя на ПП Атака, с която се внушава, 
че манипулативно отразяват на гражданските протести.
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На 11-ти юли в Европейския парламент в Брюксел се 
проведе конференция за цената на енергията. "Как да 
преодолеем енергийната дилема - малки и средни 
предприятия на кръстопът" бе темата на дебата, който беше 
открит от европейския комисар по енергетиката Гюнтер 
Йотингер. В своето изказване заявих, че Европейският съюз 
има нужда от по-силна и единна енергийна политика.

28 юли 2013 г. - светът отбелязва Деня за борба с хепатита.  
Предимствата на националните планове за борба с хепатита 
е, че те съчетават съществуващи, но некординирани усилия 
на ниво Европейски съюз. Страните-членки постигат 
ефективност само в някои аспекти на мерките, които 
предприемат срещу заболяването. Различията в 
предотвратяването, диагностицирането и достъпа до 
лечение на вирусен хепатит в различните държави-членки 
на ЕС са стряскащи. Европейският съюз трябва да предпазва 
своите граждани от заплахи за здравето им и важна крачка 
напред в това отношение би било да се насърчава 
разработването на национални планове за борба с хепатита, 
насочени към намаляване на същесвуващите неравенства в 
рамките на Съюза.

На 6-ти август в гр. Бургас посетих изложбата „България 
1944-1989: Забранена истина” , която има за цел да покаже 
все още малко познати на обществеността факти от близкото 
минало на България – за терора и репресиите при налагането 
и опазването на комунистическия режим, отнетите права и 
свободи на гражданите, за различните форми на съпротива 
на българския народ срещу диктатурата. Темата за 
осмислянето на близкото ни тоталитарно минало е от 
особено значение за нашето бъдеще, защото, който 
контролира миналото, контролира настоящето и бъдещето. 
Затова многократно организирах инициативи в 
Европейския парламент, свързани с периода 1944 -1989г. 
една от които е конференцията „Изстраданата европейска 
мечта на България - 1944-1989" през месец ноември 2010г. в 
Брюксел, на която присъстваха историци, изследователи и 
репресирани от комунистическия режим в България. Също 
така подпомогнах разпространението на филма „Горяни” на 
режисьора Атанас Киряков, който бе представен в най-
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голямата зала на Европейския парламент , както и създаването на сайта на разследващия журналист 
Христо Христов  Държавна сигурност.com, който е посветен на разкриването на истината за 
Държавна сигурност, нейната дейност и ролята й на репресивен апарат на Българската 
комунистическа партия.

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


