
Европейският парламент 
близо до теб!

Информационно бюро 
на Европейския парламент в България





Европейският парламент 
близо до теб!

Информационно бюро 
на Европейския парламент в България



2

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ БЛИЗО ДО ТЕБ!

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Какво представлява Европейският парламент? ................................................... 4

1.1. С какво се занимава Европейският парламент? ............................................... 5
1.2. Къде се намира седалището на Европейския парламент? .............................. 6

2. Как е организиран Европейският парламент? ...................................................... 7
2.1. Председател ......................................................................................................... 7
2.2. Евродепутати ........................................................................................................ 8
2.3. На какъв принцип са разпределени местата в Парламента? ........................... 8
2.4. Парламентарни комисии .................................................................................. 9
2.5. Политически групи ............................................................................................ 9

3. Вашият глас в Европейския парламент ............................................................... 10
3.1. Право на петиции .............................................................................................. 10
3.2. Гражданска инициатива .................................................................................... 11
3.3. Кореспонденция на гражданите с Европейския парламент .......................... 11

4. ЕП близо до теб! 
 Информационно бюро в България ....................................................................... 13

4.1.  Даваме информация за работата на Европейския парламент ........................... 13
4.2. Отговаряме на твоите въпроси ....................................................................... 14
4.3. Улесняваме връзката между гражданите и членовете на ЕП ........................ 15
4.4. Българските членове на Европейския парламент .......................................... 15 
4.5. Работим активно с българските медии ........................................................... 18
4.6. Сътрудничим си с други институции и неправителствени организации ...... 19
4.7. Популяризираме инициативите 
 и наградите на Европейския парламент .......................................................... 19

4.7.1. Наградата «Сахаров» за свобода на мисълта ...................................... 20
4.7.2. Наградата за кино на Европейския парламент ЛУКС .......................... 21
4.7.3. Наградата на ЕП за европейски гражданин на годината ....................... 22
4.7.4. Европейската младежка награда «Карл Велики» ................................ 22

5. Възможности за младите .................................................................................... 23
5.1. Програма за ученици «Евроскола» .................................................................. 23
5.2. Регионални студентски състезания .................................................................. 25
5.3. Студентски вестник «Поколение Европа» ....................................................... 25
5.4. Работа и стажове в Европейския парламент ................................................... 26

5.4.1. Възможности за работа в ЕП ................................................................. 26
5.4.2. Стажове в ЕП ........................................................................................... 26
5.4.3. Стажанти в Информационното бюро 
 на Европейския парламент в България разказват …........................... 27



3



4

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ БЛИЗО ДО ТЕБ!

1. Какво представлява Европейският парламент?

Интернет страница на Европейския парламент
http://www.europarl.eu

Основан през 1952 г. като Общо събрание на Европейската общност за въглища 
и стомана (ЕОВС) и преименуван на Европейска парламентарна асамблея през 
1958 г., той носи името Европейски парламент от 1962 година. От 1979 г. насам ЕП 
е единствената институция на Европейския съюз, чиито членове се избират в преки 
избори.

Първоначално евродепутатите имат само консултативни правомощия. Днес ЕП 
е институцията, която представлява гражданите на държавите членки, защитава 
техните интереси и си сътрудничи със Съвета на министрите на държавите членки 
в процеса на създаване на законодателство, както и при определяне и разпределяне 
на бюджета на ЕС. 

При гласуването на европейски закони гласовете на депутатите в ЕП са също 
толкова важни, колкото и тези на държавите членки на ЕС. 

Европейският парламент в Брюксел
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1. Какво представлява Европейският парламент?

1.1. С какво се занимава Европейският парламент?

Европейският парламент участва в създаването на европейското законодателство 
и осъществява демократичен надзор върху другите институции на Европейския съюз. 
Депутатите приемат също така — заедно със Съвета на министрите — многогодишните 
бюджетни планове и ежегодните бюджети на ЕС, като контролират и как Европейската 
комисия е реализирала бюджетите от предходните години.

Парламентът избира председател на Европейската комисия и потвърждава 
състава на цялата Комисия, като може да внесе срещу нея и вот на недоверие, който 
да доведе до нейното оттегляне. Именно депутатите в ЕП избират и контролират 
дейността на Европейския омбудсман, до когото се адресират жалби за порочни 
административни практики в институциите и органите на ЕС.

След влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 г. вече 
огромната част от законодателните актове се приемат от Европейския парламент 
и Съвета чрез т. нар. обикновена законодателна процедура.

Ден на отворените врати в Европейския парламент в Брюксел
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ БЛИЗО ДО ТЕБ!

1.2. Къде се намира седалището на Европейския парламент?

Официалното седалище на ЕП е в Страсбург, където веднъж месечно се провеждат 
редовните пленарни сесии. Парламентарните комисии работят основно в Брюксел, 
а една част от администрацията на Европейския парламент се намира в Люксембург.

Една от сградите на Европейския парламент в Страсбург

През 2011 г. в Брюксел отвори врати център за посетители, наречен 
«Парламентариум», който дава уникална възможност да надникнете в работата 
на евродепутатите и да научите как тя влияе на много неща от ежедневието на всеки 
един от нас.  Центърът за посетители функционира на 24 езика и входът е напълно 
безплатен. През 2013 г. центърът посрещна своя гост номер 500 000.

Адресът е :
Parlamentarium — The European Parliament’s Visitors’ Centre
European Parliament
Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60
Willy Brandt building
B-1047 Brussels
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2. Как е организиран Европейският парламент?

2. Как е организиран Европейският парламент?

2.1. Председател

Председателят ръководи изцяло дейността на Европейския парламент 
и на основните му органи. Той води пленарните заседания заедно с 14-те заместник-
председатели; представлява Парламента на международната сцена и в контактите 
с другите институции на ЕС. Председателят на Парламента отговаря за спазването 
на правилника на ЕП, а понякога играе и ролята на арбитър в спорове.

Председателят на ЕП се избира за две години и половина, тоест за един мандат 
на Парламента (пет години) се сменят двама председатели. През първата половина 
на настоящия мандат председател на ЕП бе професор Йежи Бузек (Европейска 
народна партия, Полша), а през втората — Мартин Шулц (Социалисти и демократи, 
Германия).

Мартин Шулц, председател на Европейския парламент
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ БЛИЗО ДО ТЕБ!

2.2. Евродепутати

Евродепутатите разпределят работата си между Брюксел, Страсбург и своя 
избирателен район. В Брюксел те се включват в парламентарните комисии, 
политическите групи, допълнителните пленарни заседания. В Страсбург участват 
в дванадесет пленарни сесии годишно.

Членовете на ЕП се избират на всеки пет години в общи преки избори. Предстоящите 
избори ще се проведат в края на месец май 2014 година. На последните избори през 
2009 г. в Европейския парламент бяха избрани 736 депутати от 27 държави членки. 
В момента, след присъединяването на Хърватия на 1 юли 2013 г., депутатите в ЕП 
са 765. След изборите през 2014 г. техният брой ще намалее до 751, в резултат 
на преразпределение на местата на представителите на държавите членки. 

Българските граждани имат възможност и право да гласуват за членове 
на Европейския парламент, както и да бъдат избирани за членове на Парламента. 
Изборите се провеждат според националното изборно законодателство.

2.3. На какъв принцип са разпределени местата в Парламента?

Представителството на държавите членки в Европейския парламент е разпределено 
в зависимост от броя на населението. В момента България има 18 евродепутати. 
На изборите за Европейски парламент през 2014 г. ще можем да избираме с един 
депутат по-малко. 

Пълен списък с имената и данни за контакт 
с всички български членове на ЕП ще откриете на стр. 15—17. 
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2. Как е организиран Европейският парламент?

2.4. Парламентарни комисии

Когато работят над законопроекти и резолюции, депутатите заседават в 22 
специализирани комисии по различни направления. Там се изработват докладите, 
които съдържат мнението на Парламента по дадена тема. Докладите се гласуват 
по време на пленарна сесия, в която участват всички депутати. Едва след одобрение 
в пленарната зала докладът официално се превръща в решение на Европейския 
парламент.

2.5. Политически групи

Депутатите в Европейския парламент се разделят по политически възгледи 
в седем политически групи. Една малка част от депутатите са независими. 

Политическите групи съответстват на парламентарните групи или фракции 
в националните парламенти, като например християндемократи, социалисти, 
либерали, зелени… За да се създаде група, са необходими 25 депутати, избрани 
от поне една четвърт от страните членки, тоест понастоящем — от седем държави. 

Схема на политическите групи в ЕП

Пълен списък на парламентарните комисии
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/full-list.html

ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ 
В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ (2009—2014) *  

Европейска народна партия (Християндемократи) (ЕНП) 275 места
Прогресивен алианс на социалистите и демократите в ЕП (С&Д) 195 места
Алианс на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) 84 места
Зелени/Европейски свободен алианс (Зелени/ЕСА) 58 места
Европейски консерватори и реформисти (ЕКР) 56 места
Конфедеративна група на Европейската обединена левица — 
Северна зелена левица (ЕОЛ/СЗЛ) 35 места 
Европа на свободата и демокрацията (ЕСД) 33 места
Независими 29 места
* Данните за броя на евродепутатите в различните политически групи са актуални към 4 юли 2013 г.
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ БЛИЗО ДО ТЕБ!

3. Вашият глас в Европейския парламент

3.1. Право на петиции

Гражданите на ЕС имат право да отправят петиции до Европейския парламент. 
От това право се ползват и всички юридически и физически лица на територията 
на Европейския съюз. Петициите се отнасят до областите на дейност на ЕС и в тях 
се поставят въпроси, които пряко засягат подателите им. Петициите най-често са 
в сферата на социалната политика, опазване на околната среда, свободното движение 
на хора, стоки и услуги, защита на потребителите, признаване на професионални 
квалификации или други проблеми, свързани с прилагането на правото на ЕС. Ако 
вашата петиция не попада в сферата на дейност на Европейския съюз, тя ще бъде 
обявена за недопустима. Петиции, обявени за недопустими от комисията по петиции, 
се оставят без разглеждане и по тях не се предприемат по-нататъшни действия. 
Въпреки това комисията ще ви уведоми за решението си. 

Адрес за подаване на петиции по пощата:
European Parliament
The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 Brussels
Belgium

Електронен формуляр за подаване на петиция до ЕП
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/petition.html
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3. Вашият глас в Европейския парламент

Гражданска инициатива
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/?lg=bg

3.2. Гражданска инициатива 

От 1 април 2012 г. гражданите на ЕС разполагат с нов инструмент, който 
им позволява да участват във формирането на политиката на ЕС. Гражданската 
инициатива е създадена с Договора от Лисабон и позволява на 1 милион граждани 
от поне една четвърт от държавите членки на ЕС да поискат от Европейската комисия 
да предложи законодателство в области, които попадат в рамките на нейните 
правомощия.

3.3  Кореспонденция на гражданите с Европейския парламент

Гражданите на ЕС и на трети страни могат да отправят запитвания към Службата 
за справки на гражданите, на всеки един от официалните езици на Европейския съюз, 

• на адрес: 
Service d'information du citoyen
Parlement européen
L-2929 Luxembourg
• По факс:
+(352) 4300 27072

• Чрез електронния формуляр, който се намира на сайта на ЕП:

Кореспонденция на гражданите с Европейския парламент
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg

Европейският парламент в Страсбург
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ БЛИЗО ДО ТЕБ!

Сградата на европейските институции 
на ул. «Г. С. Раковски» 124 придоби нов облик по случай 

информационната кампания за европейските избори през 2014 г.
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4. ЕП близо до теб! 

4. ЕП близо до теб! 
Информационно бюро в България
Европейският парламент разполага с информационни бюра във всяка държава 

членка, чиято роля е да повишат информираността на гражданите за Европейския 
парламент и Европейския съюз. Какво означава това на практика?

4.1. Даваме информация за работата на Европейския парламент

Законите, които се приемат в Европейския парламент, засягат всички ни 
и определят голяма част от националното законодателство на държавите членки на ЕС.  
Затова ние предоставяме подробна информация за дейността на ЕП,  организираме 
комуникационни кампании и публични събития с участието на българските 
евродепутати, съдействаме при посещения на чуждестранни членове на ЕП.

Интернет страница на Информационното бюро
http://www.europarl.bg/view/bg/index.html

Нашата страница във Facebook
https://www.facebook.com/epiosofia

Екипът на Информационното бюро на Европейския парламент в България
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ БЛИЗО ДО ТЕБ!

4.2. Отговаряме на твоите въпроси

Ние сме на твое разположение, когато имаш въпроси, свързани с работата 
на Европейския парламент. Най-често задаваните въпроси от граждани засягат 
европейското законодателство, програмите за предоставяне на безвъзмездни 
средства за проекти, посещенията в Европейския парламент, изпращането 
на петиции и жалби.

Можеш да зададеш своите въпроси по имейл, по телефона или по пощата. Също 
така, можеш да дойдеш в нашето бюро в София, за да получиш информация лично.

Информационното бюро издава и разпространява безплатно информационни 
брошури и материали по актуални теми от дневния ред на ЕП и на Европейския  съюз. 

Публикации на Информационното бюро 
http://www.europarl.bg/view/bg/publications.html

Европа за гражданите
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ПОКОЛЕНИЕ

ЕВРОПА

Това издание се осъществява с финансовата 

подкрепа на Главна дирекция „Комуникация“ на 

Европейския парламент. 

Мненията и позициите на авторите, изразени в 

статиите, не представляват официална позиция 

на Европейския парламент.

МАРТИН ШУЛЦ:

ЕС не е завършен проект

9 май и Европа

В трудни времена трябва да се обърнем към основните ни ценности, 

казва председателят на ЕП в специално интервю за български студенти

Кои са европейските цен-

ности, около които ще се 

стремите да обединявате дър-

жавите членки на ЕС по вре-

мето на председателството си 

на ЕП?
Със сегашната икономиче-

ска криза Европейският съюз 

се изправя срещу невиждано 

предизвикателство в история-

та си. Бедността и увеличава-

щата се безработица в много 

страни подриват доверието в 

политиката и вярата в евро-

пейската интеграция. Това е 

богата почва за подхранване 

на популистките и антиевро-

пейски настроените групи.

В такива трудни времена 

би трябвало да се обърнем от-

ново към сърцевината, към ос-

новните ценности на ЕС, за да 

покажем, че нашият европей-

ски проект е работещ и пред-

лага решения на проблемите 

на гражданите.
Тези ценности са човешко-

то достойнство, свободата, де-

мокрацията, равенството, вър-

ховенството на закона, спаз-

ването на човешките права, 

плурализмът, толерантността, 

справедливостта и солидар-

ността. 
Солидарността, например, 

означава да разширим помо-

щта за страните, които в мо-

мента страдат от финансови 

проблеми. Равенството, спра-

ведливостта и толерантността 

означават да избягваме ксено-

фобията и националния егои-

зъм.
Аз обаче наблягам специ-

ално на единството и на дейст-

вията в общностен дух. Заедно 

можем да спечелим, поотдел-

но е сигурно, че ще загубим.

Кои са главните предизви-

кателства, които стоят пред 

процеса на европейската ин-

теграция и до каква степен 

една европейска федерация е 

постижима?  
Непосредственото предиз-

викателство е да се преодолее 

кризата със суверенния дълг. 

Ако позволим кризата да се 

завихри още повече и да из-

лезе от контрол, тя може да 

разруши ЕС, такъв, какъвто 

го познаваме. За щастие, има 

признаци, че 2012 година 

може да се окаже година на 

обрат. Уверен съм, че ЕС ще 

изплува от кризата по-силен. 

Второто предизвикател-

ство се състои в това, да не поз-

воляваме на Европа да се плъз-

не към междуправителствен 

съюз, в който европейските 

институции да бъдат слаби и 

решенията да се взимат от пра-

вителствата, твърде заети да се 

пазарят помежду си. За нещас-

тие, някои правителства и по-

литици се опитват да заобика-

лят институциите на ЕС, под 

претекст, че се борят с кризата.  

Ще се съпротивлявам сре-

щу това. Ще направя всичко, 

което мога, за да защитя това, 

което в Брюксел е известно 

като метода на съвместно взи-

мане на решение.
 

Продължава на стр. 2 

С триктно хронологически погле-

днато, датата 9 май е съвсем неза-

бележима според  Григорианския 

календар — просто 129-ият ден в годи-

ната. През вековете 9 май не отбелязва 

значителни военни победи, имперски 

крахове или открития. Според историче-

ските документи, на 9 май 1502 г. Колумб 

заминава на последното си, четвърто 

пътешествие към Новия свят. На 9 май 

1805 г. почива изповедникът на немска-

та лирика — Фридрих Шилер. 

Продължава на стр. 4

МАРТИН ШУЛЦ,

Председател на Европейския парламент

Заедно можем 
да спечелим, поотделно е 

сигурно, че ще загубим.

„ПОКОЛЕНИЕ 
ЕВРОПА“, 

ИЛИ ЕС ПРЕЗ 
ПОГЛЕДА НА 
СТУДЕНТИТЕ

Днес, пет години след вли-

зането на България в ЕС, кога-

то страната ни е вече активен 

участник в общоевропейските 

процеси, искаме да дадем ду-

мата на по-младото поколе-

ние, което да ни покаже как 

вижда своята Европа. Онова 

поколение, което през 2007 г. 

още е било зад училищните 

чинове, днес е в университета, 

а утре ще управлява България 

и ще определя европейските 

политики. Нашето „поколение 

Европа“.
Близо 130 студенти изпра-

тиха есета, с които участваха в 

подбора на автори за бъдещия 

ни вестник. От тях избрахме 13, 

които посетиха пленарната се-

сия на Европейския парламент 

в Страсбург като част от под-

готовката за написването на 

вестника. Явно числото 13 не е 

било фатално, защото в ръцете 

си в момента държите плода 

на техния труд. Това е тяхната 

гледна точка към Европейския 

съюз, Европейския парламент 

и процесите, протичащи в тях. 

Приятно четене!

Екипът 
на Информационното бюро 

на Европейския 
парламент в България

9 май 2012 г.
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РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО
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� Българските евродепутатиактивно бранят

общоевропейските интереси ив името на българските каузисе обединяват независимо отпартийния си цвят.
В коридорите на
Европарламента се събира
целият свят. Можеш да
срещнеш Пол Маккартни,
суперлидери, даже манекенки,влезли в политиката.

�

Честит празник!
ЙЕЖИ БУЗЕК, председател
на Европейския парламент:

Обединява ни духът
на бащите създателиДатата 9 май и Деклара-
цията на Шуман* днес са
точно толкова значими,
колкото преди 61 години,
защото предлагат нова
форма на управление, от-
ворена за всички, които
искат да се присъединят.

Форма на управление,
основана на преговори,
партньорство и солидар-
ност, а не на силата и на
потисничеството.

За хората от Централ-
на и Източна Европа, на
които заради историческа
трагедия беше отнето
правото да участват от
началото в създаването
на нашата обща Европа, 9
май и Декларацията на Шу-
ман имат също специално
значение. Хората от Цен-
трална и Източна Европа
бяха винаги готови да се
присъединят към този
проект. Днес ние сме до
голяма степен обединен и
реинтегриран континент,
обединен отново и заради
“духа на Шуман” и инсти-
туциите, които той и ба-
щите основатели създа-
доха.

Геният на Шуман и Моне
е в освобождаването от
всички предишни възгледи.
Те използваха пазара като
средство да поощряват
икономическата и полити-
ческата взаимозависи-
мост.

Общностите, които по-

следваха, бяха предназна-
чени да осигурят помире-
ние и да направят войната
невъзможна. Но нашата
работа още не е свършена.

Европа още се нуждае
от интеграция и разширя-
ване. Нашият единен па-
зар още не е завършен и
както виждаме, в тази ико-
номическа криза, пред коя-
то сме изправени всички,
имаме нужда от солидар-
ност и способността да
работим заедно, да правим
компромиси и да намираме
конкретни решения. Праз-
нувайки 9 май, ние също
празнуваме този “дух”, кой-
то прави нашата обща,
обединена Европа успех, с
който всички можем да се
гордеем.

* На 9 май 1950 г. в Парижфренският външен минис-тър Робер Шуман прочитадекларация с предложение засъздаване на обединенаЕвропа. Датата е определе-на за рожден ден на днешнияЕвропейски съюз.

736
депутати

работят за васЗащо е уникален
Европарламентът

ментробуванаедноможебипоизтър-кано клише, което обаче има голямастойност в Европа - той защитавагражданите. Това е първата му и ос-новназадача.Е,итойнеесъвършен-внего работят обикновени хора, под-властни на човешките слабости. Итам се преплитат интереси на 27държави, които трудно съвпадат.Ако обаче не сме доволни от Евро-парламента, трябва да знаем, че тойе и наш. И вместо по балкански датърсим кусури, нека по европейски дапотърсим отговорност. От евроде-путатите си, ако имаме забележки.Ние сме ги изпратили там. От нассамите, ако не сме участвали вевроизборите. Европарламентът етакъв, какъвто сме го заслужили.

През 2007 г. България стана частот най-големия общ пазар в света, отогромна територия, населявана от500 милиона души. Това е Европейски-ят съюз. Страната ни влезе в негодоброволно, с огромна общественаподкрепа за решението си.
Даваме ли си днес, 4 години по-късно,сметка за реалните ни ползи? За нас,гражданите, те минават през едномясто, много по-често критикувано,отколкото хвалено.

Европейският парламент. Той еуникален, защото отговаря за зако-ните в една организация, също безаналог в света - ЕС. Европарламен-тът е втори по големина на планета-та след индийския, но пък е единстве-ният, в който работят депутати от

различни държави. Те обаче приематобщи решения, задължителни за об-щия живот в отделните страни член-ки.
Звучи объркано? Не е чак толкова,ако се замислим за всекидневието. Отпазаруването, станало по-лесно и си-гурно с подробните етикети върхухраните, през разговорите по мобил-ния, все по-евтини в роуминг, презпътуването със самолет с възрастнихора, улеснено от персонала по лети-щата, до играчките за децата ни сгаранция за безопасност. Всички те-зи малки подробности са минали презръката на евродепутатите. Която егласувала “за”. Европейският парла-

Михайлина ДИМИТРОВА
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Европарламентът

През 2007 г. България стана частот най-големия общ пазар в света, отогромна територия, населявана от500 милиона души. Това е Европейски-ят съюз. Страната ни влезе в негодоброволно, с огромна общественаподкрепа за решението си.
Даваме ли си днес, 4 години по-късно,сметка за реалните ни ползи? За нас,гражданите, те минават през едномясто, много по-често критикувано,отколкото хвалено.

Европейският парламент. Той еуникален, защото отговаря за зако-ните в една организация, също безаналог в света - ЕС. Европарламен-тът е втори по големина на планета-та след индийския, но пък е единстве-ният, в който работят депутати от

Това издание се осъществява с финансовата 

подкрепа на Главна дирекция „Комуникация“ на 

Мненията и позициите на авторите, изразени в 

статиите, не представляват официална позиция 

триктно хронологически погле-

днато, датата 9 май е съвсем неза-

бележима според  Григорианския 

календар — просто 129-ият ден в годи-

ната. През вековете 9 май не отбелязва 

значителни военни победи, имперски 

крахове или открития. Според историче-

ските документи, на 9 май 1502 г. Колумб 

заминава на последното си, четвърто 

пътешествие към Новия свят. На 9 май 

1805 г. почива изповедникът на немска-



В ЕВРОПА СМЕ СИ У ДОМА
Йелка Годец Шмид и матяж Шмид

Детска книжка с картинки за  

Европейския съюз и неговите институции

За деца и родители



15

4. ЕП близо до теб! 

4.3. Улесняваме връзката между гражданите и членовете на ЕП

С цел установяване на 
тясна връзка между бъл-
гарските граждани и чле-
новете на Европейския 
парламент, организираме 
тематични конференции, 
граждански форуми и се-
минари. На тях гражданите 
имат възможност да раз-
искват свободно с евроде-
путатите по теми от днев-
ния ред на Европейския 
парламент и българското 
гражданско общество. 

Андрей КОВАЧЕВ
ГЕРБ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
� andrey.kovatchev@europarl.europa.eu 

Антония ПЪРВАНОВА
НДСВ 
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
� antonyia.parvanova@europarl.europa.eu 

Владко ПАНАЙОТОВ
ДПС 
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
� vladkotodorov.panayotov@europarl.europa.eu 

Владимир УРУЧЕВ
ГЕРБ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
� vladimir.urutchev@europarl.europa.eu 

4.4. Българските членове на Европейския парламент
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ БЛИЗО ДО ТЕБ!

Евгени КИРИЛОВ
БСП
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП
� evgeni.kirilov@europarl.europa.eu 

Ивайло КАЛФИН
БСП 
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП
� ivailo.kal  n@europarl.europa.eu

Илияна ЙОТОВА
БСП
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП
� ilianamalinova.iotova@europarl.europa.eu

Маруся ЛЮБЧЕВА
БСП
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП
� marusya.lyubcheva@europarl.europa.eu

Мария ГАБРИЕЛ 
ГЕРБ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
� mariya.gabriel@europarl.europa.eu 

Метин КАЗАК
ДПС
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
� metin.kazak@europarl.europa.eu 

Димитър СТОЯНОВ
Национал-демократична партия 
Независими членове
� dimitar.stoyanov@europarl.europa.eu
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Надежда НЕЙНСКИ
Синята коалиция
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
� nadezhda.neynsky@europarl.europa.eu 

Преслав БОРИСОВ
ГЕРБ 
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
� preslav.borissov@europarl.europa.eu

Светослав МАЛИНОВ
Синята коалиция
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
� svetoslav.malinov@europarl.europa.eu 

Слави БИНЕВ
ГОРД 
Група „Европа на свободата и демокрацията”
� slavi.binev@europarl.europa.eu 

Станимир ИЛЧЕВ
НДСВ 
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
� stanimir.ilchev@europarl.europa.eu 

Филиз ХЮСМЕНОВА
ДПС
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
�   lizhakaeva.hyusmenova@europarl.europa.eu 

Моника ПАНАЙОТОВА 
ГЕРБ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
� monika.panayotova@europarl.europa.eu 
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ БЛИЗО ДО ТЕБ!

4.5. Работим активно с българските медии

Връзките с медиите са наш приоритет. В услуга на медиите, ние
• редовно разпространяваме съобщения за печата относно работата на Евро-

пейския парламент и дейността на Информационното бюро на ЕП в България;
• организираме посещения на журналисти на пленарните сесии на Европейския 

парламент и им съдействаме за отразяването на неговата дейност;
• организираме пресконференции и обучителни семинари за журналисти 

в София и страната;
• изпращаме български журналисти на специализирани медийни семинари 

в Брюксел и Страсбург;
• улесняваме контакта им с членовете на Европейския парламент.
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4.6. Сътрудничим си с други институции 
и неправителствени организации

Информационното бюро на Европейския парламент в България работи в тясно 
сътрудничество с националните и европейските институции, местните власти 
и неправителствените организации. Бюрото съдейства за организирането на дискусии 
и публични форуми, като предоставя логистична подкрепа и информационни 
материали. Традиционно организираме съвместни събития с колегите ни 
от Представителството на Европейската комисия в България и работим в тясна връзка 
с центровете «Европа Директно» в цялата страна, в името на нашата обща цел — 
да доближим Европейския съюз до неговите граждани.

4.7. Популяризираме инициативите 
и наградите на Европейския парламент

Информационното бюро на Европейския парламент в България е пряко ангажи-
рано с популяризирането на отличията и наградите, присъждани от Европейския пар-
ламент в различни области, като права на човека и свобода на мисълта, популяризи-
ране на европейските културни ценности и т. н. 

Кубинският дисидент Гийермо Фариняс, носител на наградата «Сахаров» 
за 2010 г., получи отличието си едва през 2013 г.
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ БЛИЗО ДО ТЕБ!

Наградата «Сахаров» за свобода на мисълта
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg

4.7.1. Наградата «Сахаров» за свобода на мисълта

През 1988 г. Парламентът учредява Награда за свобода 
на мисълта на името на Андрей Сахаров. Сахаров е съветски 
ядрен физик, активист за правата на човека и носител на Нобе-
ловата награда за мир. 

Лауреати на наградата са лица или организации, които 
се противопоставят на нетърпимостта, фанатизма и потисни-
чеството. По подобие на Андрей Сахаров, всички лауреати 
на тази награда са пример за смелостта, която се изисква 
при защитата на правата на човека и свободата на изразяване. 

Един от първите лауреати е Нелсън Мандела. През 2011 г. с наградата са отличени 
петима представители на «Арабската пролет».

Тази награда е един от инструментите, с които ЕП насърчава отстояването на пра-
вата на човека и демокрацията по света. 

Носителите на наградата през 2012 г. — двама ирански активисти  —  
адвокатката Насрин Сотудех и филмовият режисьор Джафар Панахи
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Официален сайт на наградата ЛУКС
http://www.luxprize.eu/

4.7.2. Наградата за кино на Европейския парламент ЛУКС 

Наградата ЛУКС е учредена през 
2007 г. като символ на подкрепата, която ЕП 
оказва на европейското кино, на културното 
разнообразие в ЕС и като платформа за дебат 
и разсъждение върху ценностите на Европа 

и нейното бъдеще. Наградата ежегодно отличава филми, чиито теми са значими 
и стойностни за европейския публичен дебат. 

През 2008 г. «Светът е голям и спасение 
дебне отвсякъде» на режисьора Стефан 
Командарев стана първият български 
филм, селектиран за наградата за кино 
на ЕП ЛУКС. «Източни пиеси» на Камен 
Калев пък е финалист за престижната 
награда за 2009 година. 

От 2010 г. насам Информационното 
бюро на Европейския парламент 
в България организира т. нар. Гала вечери 
на Наградата ЛУКС в партньорство 
с международния София Филм Фест. Чрез 
тях ви даваме възможност да гледате 
безплатно избрани филми, участвали 
в селекцията за наградата ЛУКС. 
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4.7.3. Наградата на ЕП за европейски гражданин на годината

Наградата за европейски гражданин е учредена през 
2008 г. от Европейския парламент. Всяка година наградата 
се присъжда на отделни личности или организации 
за изключителни постижения в дейностите, свързани 
с насърчаване на по-доброто разбирателство между 
гражданите на Европейския съюз и популяризиране 
на ценностите, заложени в Хартата за основните права 
на ЕС. 

За първи път през 2012 г. Петър Петров, механик на кораба «Коста Конкордия», 
който помогна за спасяването на десетки пътници и членове на екипажа при потъва-
нето на кораба, бе един от 37-те лауреати на гражданската награда. През 2013 г. общо 
43 лауреати от 21 държави членки бяха отличени с почетния медал на Наградата, 
като сред тях бяха и академик Валери Петров и д-р Милен Врабевски.

4.7.4. Европейската младежка награда «Карл Велики» 

От 2008 г. насам Европейският парламент присъжда 
младежката награда «Карл Велики», съвместно 
с Фондацията за международната награда «Карл 
Велики» в гр. Аахен, Германия. Наградата се присъжда 
всяка година на проекти, които насърчават изграждането 
на споделено усещане за европейска идентичност сред 
младите хора. Най-добрият проект получава 5000 евро, 
втората награда е 3000 евро, а третата — 2000 евро.

Първо място в конкурса за наградата «Карл Велики» 
за 2013 г. бе присъдено на испанския проект «Европа 
на път». 

За две поредни години — 2012 г. и 2013 г., българският 
национален победител за наградата е «Международна 
седмица България» — проект за годишна среща 
в България на студенти по бизнес и икономика от цял свят.

Наградата на ЕП за европейски гражданин на годината през 2013 г.
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Citizens’_Prize

Конкурс за европейска младежка награда «Карл Велики»
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/bg/
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5. Възможности за младите 
 
5.1. Програма за ученици «Евроскола»

Всяка година Информационното бюро органи-
зира няколко регионални ученически състезания. 
Победителите в тях печелят участие за училището 
си в програмата «Евроскола» на ЕП. 

Програмата има за цел да насърчава младите 
европейци да опознаят Европейския парламент, 
да се «включат» чрез симулирани заседания в работата му, да «гласуват» свои ре-
золюции. «Евроскола» дава възможност ученици от всички страни членки на ЕС 
да прекарат един ден в Европейския парламент в Страсбург.

В програмата могат да участват ученици от последните две години на гимнази-
алния курс на обучение от държавите членки или кандидатки за членство, които 
са на възраст от 16 до 18 години, навършени към датата на участието.

Следете редовно нашите интернет и фейсбук страници за възможност да се вклю-
чите в следващите състезания по програмата «Евроскола» в България.

 

Logo Euroscola OK.pdf   1   22/02/12   13:39
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Из есета на участници в програмата «Евроскола», 
подадени за конкурса «Аз бях евродепутат за един ден», 2011 г.

«Благодарение на този ден ние се чувстваме по-смели, амбициозни и горди 
от членството на България в Европейския съюз. Почувствахме се създатели 
на бъдещето на Европа. У нас останаха да звучат думите на един 
от евродепутатите: «Ако искаш да стигнеш бързо, тръгни сам, ако искаш 
да отидеш далеч, тръгни с други хора.»

Ученици, участвали в програмата «Евроскола» 
от ПМГ «Св. Климент Охридски», гр. Монтана

«Заставайки отново на трибуната, се почувствах щастлива, че съм 
заобиколена от ентусиазирани млади хора, способни да променят Европа. 
Бъдещето е в наши ръце и наистина от нас зависи какво ще се случи. Аз се усетих 
толкова значима и отговорна!»

Моника Кирова, 17 год.
ПМГ «Иван Вазов», гр. Димитровград

«Този ден ще остане незабравим както за мен, така и за съучениците ми. Горда 
съм с това, че съм била европейски депутат, макар и само за един-единствен ден. 
Знае ли човек…, може някой ден да се върна отново, но този път не само за ден…»

Теодора Димитрова
Английска гимназия «Райко Цончев», гр. Добрич
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5.2. Регионални студентски състезания

Информационното бюро на ЕП в България организира ежегодни регионални 
студентски състезания в София и страната. Целта е да се даде платформа за дебат 
между младите хора по важни за Европа теми, като заетост и социална политика, 
регионално развитие и селско стопанство. 

Отбор от петима студенти от един университет трябва да се справи с тест с въпроси, 
свързани с историята и функционирането на ЕС, дейността на ЕП и останалите 
европейски институции, както и да проведат дебат по дадена тема. Наградата 
за отбора, спечелил първо място, е пътуване до Европейския парламент в Страсбург 
или Брюксел. 

5.3. Студентски вестник «Поколение Европа»

Второ издание на студентския вестник «Поколение Европа»
http://www.europarl.bg/view/bg/publications.html

ПОКОЛЕНИЕ

ЕВРОПА
„Вашият мир, вашата награда!”

КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА: 

Хуманитарната помощ е една от европейските политики, 
която най-пряко отразява ценностите на Европа

Това издание се осъществява от Информационното 
бюро на Европейския парламент в България. Мненията 
и позициите на авторите, изразени в статиите, не 
представляват официална позиция на Европейския 
парламент и на Информационното бюро. 

9 май 2013 г.

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Година втора

В БРОЯ:

Кои са основните предизвикател-
ства, с които се сблъсквате при Ваша-
та дейност на комисар? 

Природните бедствия и конфликтите 
предизвикват все по-големи нужди от 
хуманитарна помощ. Същевременно, до-
като нуждите растат, ресурсите остават 
ограничени. Ето защо, едно от основните 
предизвикателства в моята работа е как 
да постигнем повече с по-малко. 

Това може да изглежда като нерешим 
проблем, но не е така — ако помощта ни е 
по-навременна и гъвкава, по-умна, можем 
да я направим и по-ефективна. Ето напри-
мер, в борбата с недохранването в Африка 
или Азия — ако действаме навреме, кога-
то едно дете е в ранната фаза на недохран-
ване, лечението му струва няколко евро. 

На стр. 2 

Кристалина Георгиева е член на Европейската комисия, с ресор международното 
сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи. Нейното портфолио 
включва предоставянето на спешна помощ на хора, засегнати от природни бедствия 
или конфликти, управлението на основните инструменти на ЕС за реакция при кри-
зи: хуманитарна помощ и мобилизация на материална помощ от държавите членки, 
разработването и внедряването на мерки, чрез които да се ограничи ефекта на бед-
ствията.

„Европейският парламент винаги е подкрепял усилията ни в Комисията да по-
магаме на жертвите на бедствия и конфликти по света. В хуманитарния сектор по-
стоянно адаптираме политиките си, за да са в час с предизвикателствата. Едно евро, 
вложено в превенция, спестява между 4 и 7 евро от реакция”, заяви еврокомисар 
Кристалина Георгиева в специално интервю за второто издание на студентския вест-
ник „Поколение Европа”, издаван по случай 9 май. 15-те автори на изданието зададо-
ха своите въпроси към нея, след като през април посетиха Европейския парламент и 
Европейската комисия в Брюксел. 

Изборите за ЕП през 2014 г., 
или как по-малко значи повече .................... 3

Знаете ли, че…? ................................................... 3

Бъдещето не е в пасивността ......................... 4

Плюсовете на минуса ......................................... 5

Добрата новина — българската 
банкова система е стабилна ........................... 6

Европа — на път 
към своите граждани ........................................ 7

Хърватия, добре дошла! ................................... 7

Що е то „европейско гражданство“? ........... 8
За гражданството ................................................ 8

Потребителските права — 
реални като стоките, които купуваме ........ 9

СОЛВИТ .................................................................... 9

Енергийната либерализация 
на Европа — химера или реалност? ........ 10

„Триъгълникът“ на властта
или балансът между институциите ........... 11

Демократичният дефицит и ЕС, 
или дилемата за кокошката и яйцето ...... 12

Общата селскостопанска политика 
на ЕС — ефективни 
реформи на практика ..................................... 13

Наградата „Сахаров“ 
и балканските съдби зад нея ...................... 13

Федералното битие на 
Европейския съюз — а сега накъде? ....... 14

Българските евродепутати — 
мандат 2009 — 2014 г. ..................................... 15

А след училище — накъде? ......................... 16

ЕРАЗМисли — обединени 
в многообразието ............................................. 16

Европа днес 
през очите на 

студентите 
Ето че отново, за втора 

поредна година, държите 
в ръцете си нашия специа-
лен вестник, посветен на 
Европейския съюз. След 
конкурс, в който близо 120 
студенти изпратиха свои 
есета, избрахме 15-те ав-
тори за този издание. Днес, 
в 2013 г.   — Европейската 
година на гражданите — и 
преди изборите за Евро-
пейски парламент през 
май 2014 г., можете да ви-
дите ЕС през техния поглед 
и да споделите визията им 
за Европа утре. 

Приятно четене!

Екипът на 
Информационното 

бюро на Европейския 
парламент в България

Борислав Банков

На 9 май 1950 г. Робер Шуман декларира началото на 
нова ера — ерата на Европейската общност. 62 години по-
късно, присъдената Нобелова награда за мир потвърждава 
триумфа на това „братство между народите“. Призът на-
помня за трудния, но успешен път към европейското разби-
рателство, но най-вече дава обещания за бъдещето с център 
Брюксел. 

Безпрецедентният акт на френския външен министър сла-
га край на многогодишната полемика и на серията конфликти 

между Германия и Франция. През следващите шест десетиле-
тия достойнството, свободата, демокрацията, правосъдието, 
призивът за равенство и човешките права са поставени на пи-
едестал. Освен това, Европейският съюз се е ангажирал с из-
пълнението на многобройни хуманитарни мисии при различ-
ни бедствия, които включват тежката авария в АЕЦ „Фукуши-
ма I“, невижданото земетресение в Хаити, кървавата „пролет“ 
на Либия и Сирия, наводненията в Пакистан, смъртоносния 
глад в Сахел. Значителните финансови помощи и политическа 
подкрепа са се превърнали в европейски идеал. 

На стр. 5 

По повод на Деня на Европа — 
9 май, Информационното бюро на Ев-
ропейския парламент в България из-
дава безплатен вестник «Поколение 
Европа». Вестникът е изцяло списван 
от студенти, които представят своята 
визия за Европейския съюз. Авторите 
на статиите са избрани след конкурс 
за есе на тема, определена от Инфор-
мационното бюро. Като част от подго-
товката на материалите си, избрани-
те студенти посещават Европейския 
парламент в Брюксел, където могат 
да се срещнат лично с български ев-
родепутати и да се запознаят с рабо-
тата на институцията «на живо».

През 2013 г. автори бяха 15 
български студенти от университети 
в България, Холандия, Унгария 
и Белгия. Всички броеве на вестника 
могат да се намерят на страницата 
на Информационното бюро.“
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5.4. Работа и стажове в Европейския парламент

5.4.1. Възможности за работа в ЕП

Назначаването на работа в Европейския парламент, както и във всички други 
институции на Европейския съюз, става чрез конкурси, които се организират 
от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO).

EPSO е единственото място за контакт между европейските институции 
и гражданите, търсещи работа в тях.

5.4.2. Стажове в ЕП
 
Европейският парламент предлага различни видове стажове и учебни посещения, 

които се провеждат както в Генералния секретариат на ЕП в Брюксел и Люксембург, 
така и в информационните бюра на ЕП в държавите членки.

Стажовете са отлична възможност за повишаване на квалификацията, 
за придобиване на ценен опит и за запознаване с принципите на работа 
на институциите на ЕС. Те могат да бъдат платени или неплатени, с обща или 
с журналистическа насоченост, както и стажове за писмени или устни преводачи. 

Информация за стажовете и процедурите за кандидатстване
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)
http://europa.eu/epso/index_bg.htm

Подробности за конкурсите и процедурите за наемане на служители на ЕП можете 
да прочетете на български език на интернет страницата на службата:



27

5. Възможности за младите 

5.4.3. Стажанти в Информационното бюро 
на Европейския парламент в България разказват…

Анастасия Велева
Стажът ми даде възможност да проследя връзките и начина 

на взаимодействие между отделните звена и структури 
на Парламента и да се запозная с административните процедури 
и практики. Това е ценен практически опит, който ще ми бъде 
от полза при работа в българската или европейската администрация.

Гален Господинов
Стажът в Информационното бюро на ЕП в България отвори 

нови врати пред мен и ми даде възможност да се запозная отблизо 
с работата на Европейския съюз. Успях да усъвършенствам 
и затвърдя уменията си, благодарение на работата с екипа 
на Информационното бюро на ЕП. 

Ивана Сучева 
Петмесечният стаж към Информационното бюро 

на Европейския парламент в България бе добра възможност за мен 
да се запозная отблизо с това как се прилага европейската идея 
на национално ниво и как работят в действителност 
европейските институции. 

Страхил Христов
Целта на стажа е да бъде трамплин към реалността 

на активния живот. Той трябва да бъде подготвително място, 
което да те запознае и да те въведе в смисъла на бъдещата 
професия.  Периодът, който прекарах в Информационното бюро 
на ЕП в София като стажант, бе точно такъв. Практическите 
познания, които получих, ми помогнаха да се усъвършенствам 
и да си отговоря на редица въпроси относно професионалния път, 
по който искам да поема.

Иван Красимиров
Стажът в Европейския парламент ми даде възможност 

да се запозная с работната система на институцията в България. 
През тези три месеца научих как се работи в името на общата 
европейска цел и как можем да бъдем полезни за българските 
граждани. Стажът ще бъде от голяма полза за моето бъдеще. 
По време на него се запознах с доста добри професионалисти, 
които ми помагаха в работата.
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