
ОТЧЕТ 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА КРИСТИАН ВИГЕНИН, ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГРУПАТА НА ПЕС 

(2007 г. – 2009 г.) 
 
(Настоящият отчет включва единствено дейността като член на Европейския парламент и не 

отразява други дейности и инициативи, свързани с позиции в ръководните органи на БСП.) 
 

I. ПРИОРИТЕТИ 
- изпълнение на предизборните ангажименти на Платформа „Европейски 

социалисти” като цяло и в частност в сферата на външната политика; 
- утвърждаване на България като равностоен член на ЕС и противодействие 

на опитите за прилагане на двойни стандарти към страната; 
- подкрепа за реализиране на приоритетите на правителството по въпроси, 

отнасящи се до Европейския съюз; 
- засилване на ролята на България като фактор в Черноморския регион и 

Югоизточна Европа; 
- работа по осигуряване на политическа подкрепа за присъединяването на 

България към Икономическия и валутен съюз; 
- изпълнение на ангажиментите, произтичащи от отговорностите като зам.-

председател на Групата на ПЕС (председател на Работната група за борба с 
крайната десница, връзки с неправителствени организации, младежка 
политика, връзки със Социалистическия Интернационал, политика към 
Източните съседи на ЕС); 

- отстояване в Бюрото на Групата на ПЕС на специфичните интреси на новите 
страни-членки;  

- открояване на капацитета и разширяване на влиянието на българските 
евродепутати-социалисти в Групата на ПЕС; 

- подобряване на комуникацията и широко информиране на българските 
граждани за дейността на Европейския парламент и ЕС като цяло, с акцент 
върху младежката аудитория; 

- интегриране на евродепутатите като важен елемент в системата на 
политическо взаимодействие в рамките на БСП. 

 
II. ДЕЙНОСТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

 
1. Участие в работни органи 
- Комисия по външни работи – член 
- Комисия по икономически и парични въпроси – зам.-член 
- Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на 

народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) – член 
- Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия – зам.-член 

 
2. Изказвания в ЕП 
2.1. Разисквания: 
- Обща система на ДДС по отношение на избягването на данъчно облагане 

при внос и други презгранични сделки 
- Източно партньорство 
- Представяне на програмата на чешкото председателство 
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- Доставки на газ в Украйна и ЕС от Русия  
- Изисквания за оповестяване за средни предприятия и задължения за 

изготвяне на консолидирани счетоводни отчети 
- Отношенията ЕС/Русия 
- Хедж фондове и фондове за дялово участие - Прозрачност на 

институционалните инвеститори  
- Създаване на база данни с дактилоскопични отпечатъци на роми в Италия  
- Образуване на политически групи (изменение на член 29 от Правилника за 

дейността)  
- Подготовка на срещата на високо равнище ЕС-Русия (26-27 юни 2008 г.)  
- Косово  
- Представяне на програмата на словенското председателство  
- По-ефективна политика на ЕС за Южен Кавказ: от обещания към действия - 

Нов регионалнополитически подход към Черно море  
- Борба срещу нарастващия екстремизъм в Европа  
- Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония за 2006 г.  
- Увеличаването на цената на енергията  
- Смъртната присъда на медиците в Либия  
2.2. Обяснения на вот 
- Доклад за напредъка на Турция за 2008 г.  
- Положението в Близкия Изток/Газа  
- Директива 2003/88/EО относно някои аспекти на организацията на работното 

време  
2.3. Изказвания по въпроси с политическа значимост 
- 70-та годишнина от Кристалната нощ и дискриминационни изказвания на 

лидер на партия-член на ЕНП в България 
- Двойни стандарти на Европейската комисия към страните-членки  
- Проблеми с качеството на превода от български език 
- Засилване на крайнодесния екстремизъм в Европа и окуражаването му от 

съществуваето на крайнодясна политическа група в ЕП 
 

3. Съвносител на резолюции относно: 
- положението в ивицата Газа; 
- нападенията над правозащитници в Русия и делото за убийството на Анна 

Политковская;   
- положението в Грузия; 
- преброяването на ромите в Италия на етническа основа;  
- срещата на високо равнище между ЕС и Русия, която ще се проведе на 26-27 

юни 2008 г. в Ханти-Мансийск; 
- борбата срещу засилването на екстремизма в Европа; 
- прилагане на Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза 

и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно 
на територията на държавите-членки; 

- осъждането и лишаването от свобода от страна на Либия на пет български 
медицински сестри и един палестински лекар. 
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4. Доклади и становища 
- становище относно търговските и икономически отношения със Западните 

Балкани (докладчик) 
- становище относно предложението за директива на Европейския парламент 

и на Съвета за изменение на директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО 
относно определени изисквания за оповестяване за средни предприятия и 
задължения за изготвяне на консолидирани счетоводни отчети (докладчик) 

- становище относно концентрацията и плурализма на медиите в Европейския 
съюз (докладчик в сянка) 

- доклад по директива за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно 
общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на 
неплащането на данъци при внос и други трансгранични сделки (докладчик в 
сянка) 

 
5. Парламентарни въпроси 
- Различна цена на SMS на латиница и кирилица при еднакъв брой знаци 
- Достъп до информация на български език в уеб страниците на европейските 

институции; 
- Продължаващата пълна блокада на всички гранични контролно-

пропускателни пунктове между Република България и Република Гърция; 
- Създаване на база данни с дактилоскопични отпечатъци на роми в Италия. 

 
6. Прояви, организирани в ЕП във връзка с Годината на междукултурния 

диалог (2008 г.)  
- годишнина от спасяването на българските евреи – организиране на дискусия, 

изложба „Българи и евреи заедно” и прожекция на документални филми от 
български и израелски автори; 

- представяне на постановката „Бежанци” на „Нешънъл арт” с ръководител 
Нешка Робева; 

- представяне на българския филм „След края на света” на режисьора Иван 
Ничев в  рамките на Европейския филмов фестивал на междукултурния 
диалог; 

- представяне в ЕП на българската книга „Под черта” на носителят на 
голямата награда от конкурса за есе на портал „Европа” Александър Шпатов. 

 
7. Посещения на граждани  в ЕП по покана на Кристиан Вигенин (250):  
- млади социалисти от всички области на България, Страсбург; 
- председателите на Районни съвети на БСП в София, Страсбург; 

- български студенти в Германия за запознаване с работата на ЕП, Брюксел; 
- млади активисти от всички общини на областите Благоевград, Ямбол, 

Перник, Кюстендил; 
- млади творци от София, Брюксел; 
- участници в младежки конкурси – стипендия Европа, конкурс на портал 

Европа и др., Брюксел; 
- председателите на Районни съвети на БСП от София, Пловдив и Варна, 

Брюксел;  
- председатели на Областни предизборни щабове, Брюксел; 
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- потребители на портала red.bg и младежи от различни области, вкл. от 
Западните покрайнини, Брюксел. 

 
8. Дейност, свързана с политическите приоритети на Групата на ПЕС  
8.1. Работна група за борба с крайната десница (председател) 
- подготовка, внасяне и приемане от ЕП на Резолюция относно борбата срещу 

засилването на екстремизма в Европа; 
- участие от името на Групата на ПЕС в отбелязването на годишнината от 

освобождаването на концентрационните лагери Аушвиц и Биркенау; 

- изготвяне на пълен преглед на политическото влияние на крайнодесните и 
екстремистки партии в ЕС; 

- организиране на семинар "Нарастване на влиянието на крайната десница в 
Европа", Брюксел; 

- организиране на конференция "Предизвикателството на толерантността", 
Брюксел 

- конференция „Десният екстремизъм в Европа – тенденции и стратегии за 
противодействие" – съвместна инициатива на Работната група за борба с 
крайната десница и ГСДП, Дрезден; 

- организиране на международна конференция-дебат "Опитът на местните 
власти в превенцията на дискриминацията и екстремистките прояви срещу 
малцинствата”, Брюксел; 

- прожекция на италианския документален филм „Наци-рок” на Клаудио 
Лазаро, Брюксел; 

- конференция „Призрак броди из Европа - призракът на расизма" - съвместна 
инициатива на Работната група за борба с  крайната десница и УСП, 
Будапеща; 

- конференция „Да се борим заедно с екстремизма”, организирана от Групата 
на Партията на европейските социалисти и Лейбъристката партия, Бристъл, 
Великобритания. 

 
8.2. Посещения, семинари и други инициативи, свързани с приоритетите на 

Групата на ПЕС и политическата работа на Бюрото на Групата на ПЕС. 

- посещение в Лисабон на делегация на Групата на ПЕС за подготовка на 
португалското председателство, обсъждане на приоритетите с министър-
председателя и министрите (юни 2007); акцент върху проблема с 
българските медицински сестри в Либия;  

- посещение в Любляна за подготовка на словенското председателство, 
обсъждане на приоритетите с министър-председателя и министрите 
(декември 2007); акцент върху Косово и ситуацията в Западните Балкани; 

- посещение в Лондон за срещи с министър-председателя и министри от 
кабинета по вижданията на британското правителство за приоритетите на ЕС 
и намеренията във връзка с ратификацията на Договора от Лисабон; 

- посещение в Париж за срещи с министър-председателя и министри за 
подготовка на френското председателство на ЕС; акцент върху 
имиграционната политика и правата на човека; 

- посещение в Турция за срещи с министър-председателя, президента и 
министри по подготовката на Турция за членство в ЕС; 
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- посещение в Стокхолм за срещи с министър-предеседателя и министри за 
подготовка на шведското председателство на Европейския съюз; акцент 
върху икономическата криза и отражението върху новите страни-членки; 

- участие в изнесените заседания на Групата на ПЕС в Мадрид, Неапол и 
Манчестър; 

- участие в редовните работни срещи на Бюрото на Групата на ПЕС с 
еврокомисарите-социалисти; 

- участие в делегация на Групата на ПЕС в Украйна за запознаване с 
политическата и икономическа ситуация в страната; 

- ръководител на делегация на Групата на ПЕС в Молдова за запознаване с 
политическата и икономическа ситуация в страната; 

- ръководител на делегация на Групата на ПЕС в КНДР за запознаване със 
ситуацията в страната; 

- ръководител на делегация на Групата на ПЕС за участие в международната 
конференция „Ролята на парламентите в развитието на отношенията между 
ЕС и Русия: Позицията на социалдемократите“ в Москва, организирана от 
партия „Справедлива Русия”; 

- представител на Групата на ПЕС в XXIII Конгрес на Социнтерна в Атина; 
- представител на Групата на ПЕС на Конгреса на партия „Справедлива 

Русия" в Москва; 
- среща на Бюрото на Групата на ПЕС със заместник-председателя на Руската 

Дума и председател на Руското газово дружество Валерий Язев и с 
председателя на Комисията по външна политика на Държавната Дума К. 
Косачев във връзка с газовата криза; акцент – отражението върху България; 

- организатор на младежки семинар "Визовата политика на ЕС: Перспективата 
на Западните Балкани и страните-участнички в Европейската политика на 
съседство", Брюксел; 

- модератор в конференция, организирана от Групата на Партията на 
европейските социалисти за разискване на казуса "Косово", Любляна; 

- модератор в семинар на тема "Новите социални Балкани" в рамките на 
Съвета на Партията на европейските социалисти в Мадрид; 

- модератор в конференция на Групата на ПЕС на тема "Политики на 
миналото - употребата и злоупотребата с историята" - Гданск, Полша; 

- лектор в конференция "Прозрачност и откритост в обществото, роля на 
политическите партии", Тирана, Албания; 

- участие в конференция на Групата на ПЕС по повод 40-та годишнина от 
Пражката пролет, Прага; 

- участие в конференция „Нова стратегия за сигурност за Европа” с участието 
на представители на Групата на ПЕС и на социалистическите групи в 
Парламентарните асамблеи на Съвета на Европа, НАТО и ОССЕ; 

- докладчик на Форума за глобален прогрес в панела „Регионалната 
интеграция за по-добро глобално управление”; 

- дискусия „Кавказ на фокус” и представяне на книгата „Границите на Кавказ” 
на Нина Дюлгерова, Брюксел; 

- конференция на Групата на ПЕС „Стратегии за сигурност в региона на Черно 
море", с участието на българския министър-председател, София; 
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- лектор по отражението на разширяването върху външната политика на ЕС в 
конференция на Алианса на Либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) на 
тема „Обединена Европа - пет години по-късно“, Брюксел; 

- лектор в семинар на Европейската асоциация за изследване на 
Европейската общност по Лисабонския договор, Брюксел; 

- член на делегацията на Комисията по икономически и парични въпроси в 
София за запознаване с икономическата ситуация в страната и 
перспективите за присъединяване към Еврозоната; 

- член на делегацията на Комисията по икономически и парични въпроси за 
срещи с ръководството на Европейската централна банка, Франкфурт. 

 
III. ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ 

 
1. Посещения в страната 
- откриване на регионалните офиси на Европейската информационна мрежа 

(ЕИМ) в Русе, София, Пловдив, Бургас (проект на Делегацията на 
българските социалисти и ВС на БСП); 

- индивидуални посещения в области Благоевград (Благоевград-2, Белица, 
Разлог, Банско, Петрич), Перник (Перник-3, Брезник, Ковачевци), Ямбол 
(Ямбол-5, Стралджа, Тунджа, Болярово, Елхово, археологическите разкопки 
на Даниела Агре край с.Бояново), Бургас (Бургас-2, Несебър, Царево), Видин 
(Макреш, Липница), Шумен (Шумен, Нови пазар), Кюстендил (Кюстендил-2, 
Дупница, Жабокрек); Хасково (Хасково, Димитровград); Кърджали 
(Кърджали, Момчилград, Крумовград, Криково); Плевен (Плевен, Чревен 
бряг) и др. 

 
2. Организирани обучения и семинари 
- семинар-обучение по европейските фондове и оперативните програми, както и по 

възможностите за финансиране по Програма «Младеж», София; 
- семинар „Как да печелим проекти", София, Европейски информационен център; 
- семинар на Младежки клубове на БСП от София - хотел "Владая", Владая; 
- практически курс за подготовка проекти по програмите на Европейския съюз в 

Ямбол; 
- „Как да бъдем разбирани от медиите” - практическо медийно обучение за бъдещи 

политици, организирано в Информационния център на Кристиан Вигенин в София с 
участието на В.Береану; 

- обучение за младежи по оперативните програми на ЕС, организирано съвместно с 
Клуба за младежка политика в град Ямбол и Фондацията за регионално развитие и 
инициативи; 

- семинар по оперативните програми за млади социалисти в Кюстендил, съвместно с 
Фондацията за регионално развитие и инициативи;; 

- семинар по оперативните програми за млади социалидсти в Благоевград, 
съвместно с Фондацията за регионално развитие и инициативи; 

- подготовка и реализация на проект "България в Европа и света" за подбор и 
обучение на млади външнополитически експерти съвместно с Центъра за 
европейски и международни изследвания и Фондация "Фридрих Еберт"; 

- семинар по оперативните програми съвместно с Консултантският център по 
европейски програми „Люлин”, София. 
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3. Инициативи за повишаване на информираността на гражданите за 
дейността на Европейския парламент и за Европейския съюз като цяло 

-  откриване на Информационен център в София (август 2007 г.), 
Информационен офис в Ямбол (април 2008 г.) за Югоизточен планов район, 
Благоевград (януари 2009) за Югозападен планов район, Информационен 
офис в Плевен (март 2009) за Северна България; 

- участие в конференция в УНСС за разясняване на промените, предвидени в 
Лисабонския договор; 

- участие в Икономически форум в Сливен; 
- участие като лектор в семинар по Лисабонския договор на Българската 

асоциация за изследвания на Европейската общност; 
- лекция в Одрин пред студенти от Тракийския университет и млади 

бизнесмени за Европейския съюз и перспективите на Турция; 
- участие като лектор в програмата на „Училище за политика“, модул 

„България в европейските и глобални политически процеси“, Велинград; 
- среща с журналисти във връзка с Лисабонския договор, с участието на 

Меглена Кунева и Гергана Грънчарова; 
- дискусия на тема "Медиен плурализъм и медийна концентрация в страните-

членки на ЕС" с участието на български медии, представители на Съвета за 
електронни медии, Комисията за регулиране на съобщенията, 
парламентарната медийна комисия, София. 

- EUROSCHOLA DAY – подготовка на ученически групи, които представят 
България в Страсбург (2008 г. – Перник, 2009 г. – 2 групи от София); 

- осигуряване на голямата награда за есе в конкурса „Европа е равно на...” и 
връчването й в Информационния център на ЕС в София в Деня на Европа; 

- участие в годишна среща за оценка на програмите „Младежта в действие” и 
"Евродеск"; 

- лице на конкурса „Европейска награда за млади журналисти”, по проект на 
ЕК и Младежка медийна мрежа; 

- подкрепа за инициатива за общоевропейско състезание между млади 
европейци „Какви нови възможности разкрива Европа пред все повече и 
повече младежи в Европа?”; 

- патрон на "Академия Европа" – ученическа инициатива за повишаване на 
знанията за Европейския съюз;  

- номинация за „Прозрачност и отчетност в политиката" от портал „Европа” по 
повод Международния ден на правото да знам; 

- Интернет-дискусия с читателите на портал „Европа” на тема „Ще се включат 
ли активно младите българи в изборите за Европейски парламент през юни?” 
по проекта „Твоят глас в ЕС”; 

- видео-чат от Брюксел с потребители в младежкия сайт Red.bg; 
- видео-чат Страсбург – с. Роза (община Тунджа) с ученици от ОУ”Паисий 

Хилендарски” в часа по „Информационни технологии”; 
- пресконференция за представяне на резултатите от изследване на 

ЕВРОБАРОМЕТЪР за Европейските избори съвместно с Информационния 
офис на ЕП в София; 

- поддържане на сайт за информация и комуникация по европейска тематика, 
с акцент върху дейността на Европейския парламент (www.vigenin.eu). 

 
 

7 
 

http://www.vigenin.eu/


 
4. Културни, спортни, благотворителни и др. инициативи 

- учредяване и ежегодно провеждане на конкурса за стипендия „Европа” за 
студенти в български университети (2008 и 2009); 

- дарение на лаптоп и мултимедия за 137 училище в София; 
- дарение на уреди за раздвижване на Дома за деца с психически увреждания 

в с. Козница; 
- дарение на климатик за спортната зала на детския баскетболен отбор 

„Тигрите” – Ямбол; 
- дарение за Дома за хора с физически увреждания «Свети Панталеймон» – 

община Разлог,  съдействие за изграждане на защитено жилище към дома; 
- дарение на мултимедия за училището в с. Г. Драглище, община Разлог; 
- дарение на лаптоп за ОДП – гр. Благоевград; 
- връчване на предесдателя на ЕП Ханс-Герд Пьотеринг на мартеница, 

изработена от от децата от Дома за деца с психически увреждания "Княз 
Борис I" в София; 

- организиране на новогодишен празник на ледената пързалка "Славия" за 
деца, лишени от родителски грижи (2008 и 2009 г.); 

- организиране  съвместно с фондация „Надежда 2001” на екскурзия в София 
за деца, лишени от родителски грижи от домовете „Параскева Нейкова" и 
„Асен Златарев" в Ловеч; 

- посещение заедно със Сияна Фудулова, народен представител от Добрич, в 
централата на БУНТЕ в Женева, в подкрепа на работещите в рафинерията 
„Калиакра” в Добрич след решението на компанията-собственик да го закрие. 

- патрон на Международния младежки културен фестивал „Жреци на музите” в 
Царево – 2007 и 2008 г.; 

- връчване на Годишните награди за принос в закрилата на интелектуалната 
собственост; 

- участие в подготовката и откриването на Фестивала на българското 
образование в НДК; 

- участие в инициативата „Пътуващата библиотека” на ББС и БНТ; 
- член на инициативния комитет за поставяне на нов шахматен рекорд на 

Гинес (сеанс на гросмайстор Кирил Георгиев срещу 360 шахматиски); 
връчване на награда на най-малкия участник; 

- организиране на семинар за млади шахматисти, съвместно с ШК "ЦСКА" и 
БША, х-л "Българска армия"; 

- стартиране на национална инициатива „Пролетно почистване на въздуха” 
(www.vigenin.eu/eco); 

- подкрепа за мотообиколка на България под надслов „Внимание и 
толерантност на пътя – да бъдем европейци!”. 

 
5. Присъствие в медиите  
Общо 2 290 материала (справка АФ 01.06.2007 – 07.05.2009), от които: 
- печатни издания – 1 024; 
- Интернет-медии – 816; 
- радиа – 367; 
- телевизии – 83. 
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Приложение 1 
 

ДОКЛАДИ, КОИТО СА СЛЕДЕНИ С ПО-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ (КЪМ ІІ., Т.4) 
(внесени поправки, участие в дискусии в комисии и работни групи) 

 
1. Комисията по външни работи (AFET), доклади относно: 

- стратегическия документ на Комисията относно разширяването - 2007 г.; 
- състоянието на трансатлантическите отношения след изборите в САЩ; 
- по-ефективна политика на ЕС за Южен Кавказ: от обещания към действия; 
- подход в областта на черноморската регионална политика; 
- бъдещето на Косово и ролята на ЕС; 
- напредъка на Бившата югославска република Македония през 2007 и 2008 г.; 
- напредъка на Турция през 2007 и 2008 г.; 
- относно доклада за напредъка на Хърватия – 2006, 2007 и 2008 г.; 
- годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно главните 

аспекти и основните решения в областта на общата външна политика и 
политиката на сигурност (ОВППС) за 2006 г.; 

- към обща европейска външна политика в областта на енергетиката; 
- укрепване на Европейската политика на съседство; 
- новата роля и отговорности на Парламента по прилагане на Договора от 

Лисабон; 
- стратегия на ЕС за Централна Азия; 
- укрепване на стабилността и просперитета в Западните Балкани; 
- доклад, съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до 

Съвета относно новото споразумение между ЕС и Русия; 
- ролята на НАТО в архитектурата на сигурността на ЕС; 
- изпълнението на Европейската стратегия за сигурност и Европейската 

политика за сигурност и отбрана (ЕПСО); 
- Процес от Барселона: Съюз за Средиземноморието; 
- предложението за решение на Съвета за сключване на Протокол към 

Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските 
общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от 
друга страна, относно Рамково споразумение между Европейската общност 
и държавата Израел за общите принципи на участие на държавата Израел в 
програмите на Общността; 

- предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (EО) № 1638/2006 за определяне на общи 
разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и 
партньорство; 

- c предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета за 
отношенията между Европейския съюз и Сърбия; 

- относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за установяване на Визов кодекс на Общността; 
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2. Комисията по икономически и парични въпроси (ECON), доклади относно: 
 

- по предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 
92/84/ЕИО относно сближаването на акцизните ставки за алкохол и 
алкохолни напитки;  

- предложението за решение на Съвета относно приемане от страна на Малта 
на единната  валута на 1 януари 2008 г.; 

- предложението за решение на Съвета относно приемане от страна на Кипър 
на единната валута на 1 януари 2008 г.;  

- препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на България 
и Румъния към Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното 
данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани 
предприятия;  

- предложението за решение на Съвета за приемане от страна на Словакия на 
единната валута на 1 януари 2009 г.;  

- съдържащ препоръки към Комисията относно хедж фондовете и фондовете 
за дялово участие;  

- ИПС@10: първите десет години на Икономическия и паричен съюз и 
бъдещите предизвикателства;  

- предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на 
депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане;  

- предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 
332/2002 за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна 
финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки;  

- координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами; 
- публичните финанси в ИПС за периода 2007-2008 г.; 
- докладите за политиката в областта на конкуренцията за 2006 и 2007 година; 
- европейския план за икономическо възстановяване; 
- съдържащ препоръки към Комисията относно Европейска инициатива за 

развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта;  
- предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 

относно трансграничните плащания в рамките на Общността; 
- предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 

относно агенциите за кредитен рейтинг; 
- предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 

2006/112/EО по отношение на намалените ставки на данъка върху 
добавената стойност; 

- състоянието на трансатлантическите отношения след изборите в САЩ; 
- защитата на потребителите: подобряване на образованието и 

осведомеността на потребителите в областта на кредитите и финансите; 
- бъдещето на системите за социална сигурност и пенсиите: тяхното 

финансиране и тенденцията към индивидуализиране; 
- по въпроса за икономическите и търговски взаимоотношения между ЕС и 

Русия. 
 

10 
 



Приложение 2 
 

ДЕЙНОСТ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ОФИС – ГР. ЯМБОЛ (КЪМ ІІI., Т.3) 
(април 2008 г. – март 2009 г. / Йордан Колев) 

 
1. Обучителни семинари и дискусии 

- организиране на два обучителни семинара за писане на проекти, съвместно 
с Държавната агенция за младежта и спорта, Ямбол; 

- презентиране на проект „Формиране на устойчиви работни места чрез 
създаване на мобилно студио за консултации, презентации и дистрибуция в 
помощ на творческите индустрии от Югоизточен район”; 

- програма достъп до информация - дискусия „Имам право да знам”; 
- участие в дискусия на тема „Местните власти и младите хора на село”; 
- дискусия – тренинг „Традиции и ценности” - с. Веселиново, община Тунджа;  
- дискусия на тема „Ти си бъдещето. Ти си Европа”; 
- дискусия „Участие на младите в политиката и изборния процес”, 

организирана съвместно с ръководството на община Тунджа; 
 

2. Младежки дейности 
- учредяването на младежка неправителствена организация „Младите за 

Безмер”; 
- среща—дискусия на Кристиан Вигенин с младите от БСП, гр. Ямбол; 
- обучение „Лидерски умения и работа в екип”; 
- представяне на проект „Хоризонт за теб – шанс за младите хора на село”; 
- отпечатване на новаторски младежки ученически бележник – 2008 г., 

предназначен за всички ученици в училищата в община Тунджа; 
- откриването на учебната година в ОУ „Паисий Хилендарски” с. Роза;  
- среща – дискусия на тема „Европейския съюз и младите” с ученици от с. 

Зимница, община Стралджа;  
- дискусия на тема „Младите, местната власт, европейските институции и 

Европа” с НПО ”Младежта Европейското бъдеще за Веселиново”;  
- регионална консултация – Национална стратегия за младежта, организирана 

от Държавната агенция за младежта и спорта. Декларация за приемане на 
закона за младежта; 

- създаване на кръжок за Европа - община Стралджа; 
- учредяване на Общински младежки съвет – Тунджа; 
- учредяване на Дискусионен клуб на младежките структури на община 

Тунджа; 
- участие в благоустрояването на музея в с. Дряново съвместно с НПО 

„Младите за Безмер”, НПО „Кибела” и Дискусионен клуб на младежките 
структури в община Тунджа. 

- участие в среща-дискусия с млади хора в с. Веселиново по случай 
международния ден на младежта; младежите от НПО ”Младите за Безмер”, 
връчиха на Информационния офис благодарствен адрес за ползотворното 
сътрудничество и партниране. 

 
3. Екология  

- почистване на пространството около читалището в с. Безмер и 
възстановяване на музея и музейната сбирка съвместно с НПО ”Младите за 
Безмер” и НПО ”Кибела”, с. Кабиле; 
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- благоустрояване на парка и паметника в с. Кабиле; 
- съвместно с НПО ”Кибела” и ръководството на ЦДГ „Кольо Тенев” с. Тенево – 

почистване, освежаване и боядисване на съоръженията на детските 
площадки на заведението, преди откриване на учебния сезон; 

- съввместно с НПО ”Младежта - Европейското бъдеще на Веселиново” и 
община „Тунджа” - залесяване на младежки гори в селата Веселиново, 
Безмер, Кукорево, Кабиле; 

- организиране на дискусия на тема за опазване на околната среда, Ямбол;  
- екохепънинг „Тунджа – гордост, грижа, отговорност”. 

 
4. Спорт 

- подкрепа за Първия национален конен турнир „Ямбол 2008”; 
- подкрепа за празника на с. Кабиле - провеждане на народни борби с 

участието на представители на различни формации и спортни клубове от гр. 
Ямбол и гр. Сливен. 

 
5. Културни прояви  

- организиране на фотоизложба „15 септември”; 
- среща с бизнеса, организирана от община Тунджа, по повод празниците на 

общината; 
- концерти на руската певица Раиса Полякова за Деня на Европа; 
- народен събор „Мараш пее”, община Стралджа; 
- честване на Деня на Ботев и загиналите за свободата на България;  
- годишнина от смъртта на Дечка Сюлемезова - поднасяне на венци на 

паметника на убитите партизани от с. Веселиново; 
- 12–то издание на ДФС „Върбова свирка”, гр. Болярово;  
- участие в Илинденския събор; 
- участие в празника на с. Завой, община Тунджа - „Празник на Динята”; 
- празник по повод Независимостта на България – придставител на  

Информационният офис присъства на откриването на паметна плоча на 
загиналите във войните в с. Межда; 

- откриване на паметна плоча на загиналите във войните от село Дражево; 
- съорганизатор на I-вия, II-рия и III-тия фестивали на младежкото творчество; 
- подкрепа за провеждането на дамско рали и празник по повод 8 март;  
- участие в годишнини и тържества на територията на Ямболска област. 

 
6. Благотворителност  

- посещение на дом за възрастни хора с физически увреждания гр. Стара 
Загора - концерт и подаръци; 

- участие в благотворителна акция на ДСЖ - клуб „Надежда” за набиране на 
средства за деца – сираци; 

- 13–то издание на Коледните и сурвакарски празници Ямбол – 2008 г.; 
учредяване на 2 награди за първите места от Кристиан Вигенин; 

- среща с новите обитатели на Дом за стари хора в с. Болярско; 
благоустрояване на района;  

- благотворителен бал за набиране на средства за изявени ученици и 
студенти в неравностойно финансово състояние; 

- посещения в пенсионерски клуб „Здраве и дълголетие” с. Зимница, община 
Стралджа и пенсионерски клуб „Дълголетие” в гр. Стралджа. 

 


