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I .ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ

I.  Комисия по конституционни въпроси
· Дейности свързани с :

- за  развитието на гражданския диалог с  институциите ;
-  създаването на точни и ясни правила при регистрация на лобистите .   

· Участие  в  съвместна  конференция «Гражданското  общество  и  избирателната
процедура»  с  генералните  секретари на  европейските  политически партии за
евроизборите през  2009 г .

· Обсъждане  на  проблемите  с  енергийните  източници на  Балканите  на  среща с
министъра на Външните работи на република Словения д-р Рупел.

· Организация  и  провеждане  на  посещение  на  делегация  на  Комисията по
конституционни въпроси в България:
-  Срещи в Народното събрание и Конституционния съд;
-  Кръгла  маса  „Правото на  Европейския съюз и съвременният български
конституционализъм”- Национален  институт по правосъдието,  София.    

Комисия по петиции
·  Докладчик относно Годишния доклад  за  дейността  на  Европейския  омбудсман
за 2007 (2008/2158(INI)) .  

· Съдействие при внасянето и изслушването на първата българска петиция срещу
преминаващите тирове през  Габрово -  инициативен комитет ,  съвместно с  кмета  на
община Габрово Томислав Дончев.

·  Организация  и  провеждане  на посещение на  делегация на  Комисията  по
петиции в България:  
-  Срещи и участие в  протести на  екологични организации;
-  Срещи с  министрите на транспорта ,  околната среда и социалните дейности;
-   Изготвяне на пакет информационни материали в  помощ на НПО.

· Информационна кампания и пресконференция и информационна кампания за
дейността  и доклада на Европейския Омбудсман.

·  Представяне  на  резултатите  от  посещението на  делегацията  пред  комисията  по
петиции в  ЕП.

Делегация за връзки със САЩ
· Участие в  64-тата и 65-тата междупарламентарни срещи и транснационален
законодателен диалог в  Словения и САЩ. Изказвания  относно липсата  на
европейски стандарти при визовия режим на част  от държавите в  ЕС,  включително
и България.

· Срещи с PR експерти във връзка с  кампания „Европейски избори 2009”.

· Среща в  Републиканския институт -  Женска демократична мрежа във връзка с  
провеждането на Международна конференция за  жените от Балканския регион.  

· Среща с  новия  посланик  на  България  в  САЩ,  за  обсъждане  на  проблемите  с
визовия режим и други инициативи.



Делегация за връзки с Персийския залив
· Посещение  в  Катар  и  Оман с  Делегацията  за  връзки с  Персийския  залив ,
включително Йемен . Обсъждане  на  въпроси за  икономическо  сътрудничество
ЕС/държави от региона и човешките права .

Обща парламентарна дейност
· По ускоряване на реалното въвеждане на телефон 112 в България

- Среща с  комисар Вивиан Рединг ; .

- Информационна кампания за  телефон 112;

- Участие в Кръгла маса по въпросите на телефона за спешни повиквания 112 във
Варшава ;  

- Подготовка за  провеждане на кръгла маса  за  112 в  България.

· По популяризиране на идеите и ценностите на ЕНП-ЕД.

- Хоризонтална група I  “Европа на  ценностите”, която  е  една  от  четирите
хоризонтални групи,  работещи по основните приоритети на ЕНП-ЕД -  ценности,
просперитет ,  сигурност и солидарност в  рамките на т .нар.  “Декалог” .

- Годишна среща на  бюрото на  ЕНП-ЕД в  Кипър на  тема  –  „Европейската
средиземноморска политика:  нови възможности”.

- Годишната среща на ЕНП-ЕД ,  под  наслов  „Мястото на  ценостите  в  един
несигурен свят” в гр .  Фиуджи – Италия.  

- Участие в  делегация на ЕНП-ЕД в Националната конвенция на Републиканската
партия  на  САЩ и ЕНП.  Срещи с  екипа  на  предизборната  кампания  на  сенатора
МакКейн,  с  бившите  държавни секретари Хенри Кисинджер и  Лоурънс
Ийгълбергер,  с  Ерик Моен – генерален секретар на Международния демократичен
институт и Лорън Кранер – директор на Международния републикански институт .  

- Обсъждане на различни възможности за  сътрудничество с  район Валенсия с  Хуан
Мануел Ревуелта – генерален директор на Представителството на район Валенсия в
Брюксел.

- Тридневен форум ,  организиран от  Американския  републикански институт .
Лекция  за участието  на  жените  в  политиката  и  тяхното  по-тясно ангажиране  в
икономическия и социален живот на Съюза.

- Обучение за  представяне на възможностите на европейските фондове и развитие
на  съвместни регионални проекти в  Представителството  на  район Валенсия  в
Брюксел.



-  Семинар на тема “Как парламентите посрещат предизвикателствата на
европейското законодателство” в панела „Правото на гражданите да  подават
жалби до Европейския Омбудсман.  Правото на ЕС и демократичните права на
гражданите” .    

Посетителски групи в Европейския парламент
· Координатори на сдружение „Граждани за  европейско развитие на България”
и представители на неправителствени организации,  партньори по проекти.

· Група от членове на Висшия съдебен съвет във връзка с  обсъждането на добри
практики в областта на правосъдието.  Срещи с Меглена Кунева и членове на ЕП.

·  Български журналисти –  провеждане  на  дебат  в  студио в  Европейския
парламент

· Общински съветници и районни кметове от ПП ГЕРБ към Столична община –
организирано обучение за европейските фондове в Представителството на район
Валенсия в  Брюксел.



Посещение на Комисията по констутиционни
въпроси в България

Срещи в Народното събрание

Кръгла маса,„Правото на Европейския съюз и
съвременният български конституционализъм”



Посещение на Комисията по петиции към ЕП в България

Габрово

Калиакра

Рила

Златна Панега



Заключителна пресконференция

В подкрепа на екологични организации



Срещи с комисари, политически лидери и
евродепутати

С Меглена Кунева

С Вивиан Рединг

С Панайотис Диметриу

С Дорис Пак

С Антонио Лопез

С Джефри ван Орден
С Ари Ватанен



Посещения с делегации

Вечеря с Хенри Кисинджър
Сейнт Поул, Минесота

С Уилфред Мартенс - председател на
Европейската народна партия

Посещение в
Оман и Катар



Посетителски групи в
Европейския Парламент

Членове на Висшия съдебен съвет

Oбщински съветници и
районни кметове към
Столична община

Координатори на сдружение 
“ Граждани за европейско развитие на
България” и представители на НПО

Обучение по европейските фондове

Журналисти



II .  ДЕЙНОСТ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ОФИС-
ВАРНА

II. дейност на ИнФоРМаЦИонен оФИс - ВаРна

Регионални политики
· Представяне на ключови доклади и политики на Европейския парламент в
областите :  регионално развитие ,  социални дейности ,  образование ,  спорт ,
ромската  стратегия на ЕС и др.  по време на срещи с общински съветници от ПП
ГЕРБ,  проведени в  над  20  града  в  България  -  Велико Търново ,  Габрово ,
Павликени,  Свищов,  Варна,  Пазарджик,  Добрич,  
Силистра ,  Благоевград и др.

·  Регионална инициатива “Родопски регион  –  атрактивна дестинация за
алтернативен туризъм”,  съвместно с  ГЕРБ Смолян и кмета на с .  Момчиловци,
насочена  към подобряване  на  бизнес  възможностите  за  малките  и  средни
предприятия в  Родопския регион.

·  Участие  в Международна конференция за  учредяване  на  Черноморски
еврорегион

Социални дейности
·  Работа  с  домовете  „Гергана” ,  „Княгиня  Надежда” ,  Дома  за  девойки в  гр .
Провадия  и  защитеното  жилище за  хора  с  умствени увреждания-  Ларго  1 .
Честване на празници,  посещения на летище Варна,  кораба „Атанас Димитров”,
театрални постановки.

Младежки дейности
· Дискусионно-информационна среща „Говори с Европа – гласът на 
българските млади хора за Европа” ,  съвместно с  Портал Европа и Центъра 
за  модернизиране на политики и Европейския институт .

·  Конференция “Младежки дневник 2009  –  Гласът на  младите  хора” ,
организирана  от  Асоциация  на  обединените  европейски студенти (AEGEE) .
Презентация на тема „Младите жени в  политиката” .

· Дискусия на тема „Реализация на младите хора в контекста на членството
ни в ЕС. Европейски практики” с представители на младежки и ученически
парламенти и съвети в  Народното събрание.

· Лекция пред студенти от НБУ за  договора от Лисабон.

· Конференция „Ротарианство –  образование –  бизнес” и презентация на
тема „Младежта гласува .  Европейска кампания Y VOTE 2009”.

· Среща с  представители на независими студентски дружества .

        
         

 
          

  

 
         

      

   
        

         
     



· За борба с  корупцията -  „Чиста държава – решаваме ние” съвместно с  

Спорт
· Дискутиране  на  спортната  стратегия  на  ПП ГЕРБ и възможностите  за
интеграция на младежта и хората в неравностойно положение в спортни прояви,  
с  участието  на  Йорданка  Благоева ,  представители на  МГЕРБ и експерти в
областта  на спорта

Морска политика
· Обсъждане на морската политика с  председателя на Морската камара и зам.
кмета по транспорта на Община Варна.

Кампании,  в  подкрепа на:
· Децата от  Могилино,  съвместно с  евродепутата  Джефри Ван Орден и
студенти от Оксфорд.  Със специалното участие на Данчо Караджов,  Десислава
Тенекеджиева ,  Мариана Векилска и Ани Салич.

·  За  борба  с  корупцията -  „Чиста държава –  решаваме ние” съвместно с
журналисти от  цялата  страна .  Разпространяване  на  флаери във  връзка  с  9
декември –  Международен ден  за  борба  с  корупцията  в  различни градове  на
страната .

·  Наркозависими младежи и техните  семейства  -  „Майки срещу дрогата”,
съвместно с  Маргарита Бербатова .

·  Популяризиране  на  Европейската  пътна  харта  -  Национална кампания
‘ ’Разумни на пътя’ ’ ,  под  патронажа  на  Душана  Здравкова  и  Ари Ватанен –
членове на Европейския парламент.  

·  Българските млекопроизводители – срещи с  Омбудсмана  на  РБългария ,
министъра  на  земеделието  и  горите ,  участие  в  извънредно заседание  на
комисията  по  земеделие  в  НС,  участие  в  протест  на  млекопроизводители от
Добрич и Силистра ,  оказано съдействие на млад фермер от с .  Дебово.

Кръгли маси,  дискусии и инициативи
·  Участие в  19-тия Форум „Кранс Монтана” за  участието  на  жените  в
публичния живот и в  Международната конференция,  организирана от Форума за
транснационалната  престъпност .  Презентация  на  тема  “Ролята  на  съдебната
власт в  борбата с  корупцията” .

· Участие в конференции и кръгли маси,  организирани от ПП ГЕРБ и Сдружение
«Граждани за  европейско  развитие  на  България»  -  “Бъдещето на  културното
наследство на България”,  „Сигурност и обществен ред”,  «Основни носоки
за развитие на  аграрния сектор в  България в  контекста  на  Общата
селскостопанска политика на  европейския съюз»,  «Младият глас  в
Европейска България».



·  Годишен конгрес  на  Европейската  асоциация по ядрена медицина -
EANM’08. Участие в  панел „Перспективи за  развитие на нуклеарната медицина в
Централна и Източна Европа.

· Официалната церемония по връчване на наградите за  принос в  
работата  на  единия европейски номер за  спешни повиквания от  Асоциацията  на
европейския номер за  спешни повиквания.  

· Среща с  членовете на ВСС за  представяне на проект на Черноморската  правна
общност ,  финансиран от  средтсвата  на  ЕП,  за  вътреситемно изследване  на
корупционни явления и критики  в  редовния доклад на Европейския съюз от 2007
г .

· Среща с  Меглена Плугчиева и ресорни министри по европейските фондове 
в  Министерския  съвет .  Представено предложение  за  постигане  на  ефективни
резултати в  мониторинга на ЕС по усвояване на средставата .

·  Лектор по програма  TAIEX на Европейската  комисия  на  семинар за
Лисабонския договор .



Регионални политики

Велико
Търново

Добрич

Силистра

Благоевград

Оксфорд

София



Регионална инициатива
‘Родопският регион-
атрактивна дестинация за
алтернативен туризъм’



Социални дейности



Коледна благотворителна разпродажба
в подкрепа на младежите от
защитеното жилище за хора с умствени
увреждания - ЛАРГО 1



Митинг на студенти пред Народното събрание



Статистика:

8Въпроси към Европейската комисия
Въпрос за Неизпълнение на препоръките на Европейската комисия в областта на правосъдие, вътрешен
ред, сигурност с два допълващи въпроси към отговор на Комисията P-2315/08 .
Временно преустановяване на финансовата помощ по програма ФАР и Сапард за България
Правосъдие, свобода и сигурност
Ефективност при изпълнение на пилотен проект “112” в София
Въвеждане на европейски номер за спешни повиквания “112” в България

8 Доклад
относно годишния доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2007 г.

8 Изказвания на пленарни заседания 
Електронно правосъдие
Оценка и бъдещо развитие на агенцията FRONTEX и на европейската система за наблюдение на
границите EUROSUR
Организация на работното време
Положението на жените на Балканите
Представяне на годишния доклад на Сметната палата - 2007 г.
Директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми
за подпомагане на земеделски стопани - Изменения на Общата селскостопанска политика - Подпомагане
на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) - Стратегически насоки на Общността за развитието на селските райони (2007 — 2013 г.)
Годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2007 г.
Състояние и перспективи за земеделието в планинските региони
Среща на високо равнище ЕС/САЩ
Статут на Европейския омбудсман

8Посещения в над десет държави с изказвания и доклади, по - важни от които: Форум „Кранс Монтана”,
Париж - “Ролята на съдебната власт в борбата с корупцията”,  Форум „Кранс Монтана”, Монако - “ Ролята
на жените в политическия живот”, Кръгла маса за телефон 112, Варшава, “ Участието на младите жени в
политиката”, Виена и др.

83480 получени телефонни обаждания.

86400 получени имейли.

8Организирани 97 срещи с граждани. 
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