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Интернет страница на Европейския парламент:
www.europarl.europa.eu

Какво представлява 
Европейският парламент?

Основан през 1952 г. като Общо събрание на Евро-
пейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) и пре-
именуван на Европейска парламентарна асамблея през 
1958 г., той носи името Европейски парламент (ЕП) от 
1962 година. От 1979 г. насам ЕП е единственият орган 
на ЕС, чиито членове биват пряко избирани, и една от 
най-големите демократични асамблеи в света. Негови-
те 751 членове представляват над 500 милиона жители 
на ЕС. Настоящите членове на ЕП бяха избрани на избо-
рите през май 2014 г. и мандатът им ще продължи до 
2019 г.

Първоначално евродепутатите имат само консул-
тативни правомощия. Днес ЕП е институцията, която 
представлява гражданите на държавите членки, защи-
тава техните интереси и си сътрудничи със Съвета 
на министрите на страните от ЕС в процеса на съз-
даване на законодателство, както и при определяне и 
разпределяне на европейския бюджет. При гласуването 
на европейски закони гласовете на депутатите в ЕП 
са също толкова важни, колкото и тези на държавите 
членки на ЕС.

1

Сградите на Европейския парламент в Брюксел

© Architecte: AEL
© Association des Architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, 
CRV s.A., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck
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Дейност на Европейския парламент

През последните десетилетия правомощията 
на Европейския парламент постепенно нарастват 
и понастоящем той действа като съзаконодател 
по отношение на почти цялото право на ЕС. Заедно 
със Съвета на министрите на държавите членки, 
Парламентът приема или изменя законодателни-
те предложения на Комисията. Парламентът също 
така упражнява контрол върху работата на Коми-
сията, приема бюджета на Европейския съюз и кон-
тролира неговото изпълнение. 

Парламентът избира председател на Евро-
пейската комисия и потвърждава състава на цяла-
та Комисия. Той може да внесе срещу нея и вот на 
недоверие, който да доведе до нейното оттегляне. 

Членовете на ЕП избират и контролират 
дейността на Европейския омбудсман, до когото 
се отправят жалби за порочни административни 
практики в институциите и в органите на ЕС.

Освен тези официални пра-
вомощия Парламентът работи 
също в тясно сътрудничество с 
националните парламенти на дър-
жавите членки на ЕС. 

Многоезичието в Парламен-
та е един от най-важните ас-
пекти на институцията, която 
представлява всички европейски 
граждани. Парламентарните до-
кументи се публикуват на всички 
официални езици на ЕС и всеки 
член на ЕП има правото да се из-
казва на някой от тях по собст-
вен избор.

Гласуване по време на заседание на ЕП в пленарната зала в Страсбург
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Сградата „Луиз Вайс“ на ЕП в Страсбург

© Architecture Studio

Официалното седалище на ЕП 
е в Страсбург, където веднъж 
месечно се провеждат редов-
ните пленарни сесии. Парла-
ментарните комисии работят 
основно в Брюксел, а една част 
от администрацията на Евро-
пейския парламент се намира в 
Люксембург.

Седалище на Европейския парламент
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Организация на 
Европейския парламент

Председател 

Председателят ръководи цялостна-
та дейност на Европейския парламент и 
неговите органи (Бюро и Председателски 
съвет), както и разискванията по време 
на пленарните заседания. В тази си дей-
ност той е подпомаган от 14 замест-
ник-председатели. Председателят следи 
за спазването на Правилника за дейност-
та на ЕП и в ролята си на арбитър осигу-
рява нормалната работа на институция-
та и нейните органи.

Председателят представлява ЕП 
извън рамките на институцията и в от-
ношенията на Парламента с останалите 
институции на ЕС. При откриването на 
всяко заседание на Европейския съвет, 

председателят на ЕП изразява станови-
щето и загрижеността на Парламента 
по определени теми, както и по точките 
от дневния ред.

Председателят се избира за две 
години и половина, т.е. за половин пар-
ламентарен мандат, като може да бъде 
преизбран. През първата половина на 7-ия 
парламентарен мандат (2009—2014 г.) 
председател на ЕП бе проф. Йежи Бузек 
(Европейска народна партия, Полша), а 
през втората – Мартин Шулц (Социали-
сти и демократи, Германия). За председа-
тел на ЕП през първата половина на 8-ия 
мандат на ЕП (2014—2019 г.) бе избран 
отново Мартин Шулц.

2

Мартин Шулц, председател на Европейския парламент
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Членове на Европейския парламент

Европейският парламент се 
състои от 751 членове, избрани в 
28-те държави членки на Европей-
ския съюз. От 1979 г. членовете 
се избират чрез всеобщи преки 
избори за срок от 5 години. В ра-
ботата си и в планарната зала те 
се обединяват в зависимост от 
политическата си ориентация, а 
не по националност.

Членовете на Европейския 
парламент разделят своето ра-
ботно време между Брюксел, 
Страсбург и своя избирателен 
район. В Брюксел те участват в 
заседанията на парламентарните 
комисии, на политическите групи, 
както и в допълнителните пленар-
ни сесии, а в Страсбург – в два-
найсетте месечни сесии. 

Представителството на държавите членки в Европейския парламент е разпреде-
лено в зависимост от броя на населението. В момента България има 17 евродепутати.

Разпределение на местата в ЕП 

Пълен списък с имената и данни за контакт с всички български членове на ЕП 
ще откриете на стр. 14—16.

Членове на ЕП по време на пленарно 
заседание в Страсбург
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Политически групи 

Парламентарни комисии 

Членовете на ЕП получават място в заседателната зала според своята полити-
ческа група – те се обединяват по политически, а не по национален принцип. Понастоя-
щем в Европейския парламент има 8 политически групи. Минималният брой членове за 
образуване на политическа група е 25, като трябва да са представени най-малко 1/4 
от държавите членки. Всеки член на ЕП може да членува само в една политическа гру-
па. Някои членове не принадлежат към нито една политическа група и заседават като 
независими.

С цел подготовка работата на Европейския парламент 
по време на пленарните сесии, членовете на ЕП се разпре-
делят по постоянни комисии, всяка една от които е специа-
лизирана в дадена област. Парламентарните комисии са 20 
на брой. Те включват от 25 до 71 члена и имат председател, 
бюро и секретариат. Техният политически спектър отразя-
ва състава на Парламента.

Парламентарните комисии заседават един или два пъти 
на месец в Брюксел, като техните разисквания са публични. 
В комисия членовете на ЕП изработват, изменят и гласуват 
законодателните предложения и докладите по собствена 
инициатива. Те разглеждат предложенията на Комисията и 
Съвета и съставят доклади, които се обсъждат и гласуват 
на пленарните заседания.

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

Политическите групи в ЕП.  Данните са актуални към месец август 2015 г. За актуална 
информация, моля, посетете www.europarl.europa.eu. 
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ЕП и ти

Право на петиции

Всеки гражданин на Европейския 
съюз или постоянно пребиваващо в дър-
жава членка лице може индивидуално или 
чрез сдружаване с други лица да отпра-
ви петиция до Европейския парламент по 
въпрос, попадащ в сферата на дейност 
на Европейския съюз и който го засяга 
пряко. Всяко дружество, организация или 
сдружение, чието седалище се намира в 
ЕС, може също да упражни правото си на 
петиция.

Петицията може да представя ин-
дивидуално искане, жалба или забележка 
относно прилагането на правото на ЕС 
или да бъде призив до Европейския пар-

ламент да приеме позиция по конкретен 
въпрос. Тези петиции дават възможност 
на ЕП да насочи вниманието към всяко 
нарушаване на правата на европейските 
граждани от страна на държава членка, 
местни власти или друга институция. 

Петициите по въпроси, които не 
попадат в сферата на дейност на Ев-
ропейския съюз, се обявяват за недопус-
тими от комисията по петиции. Те се 
оставят без разглеждане и по тях не се 
предприемат по-нататъшни действия. И 
при двата случая комисията по петиции 
уведомява подателите на петициите 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.petiport.europarl.europa.eu/petitions/bg/main

3
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Гражданска инициатива 

Запитвания на граждани

От 1 април 2012 г. гражданите на ЕС разполагат с нов инструмент, който им 
позволява да участват във формирането на политиката на ЕС. Гражданската инициати-
ва 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. 

Ако искате да научите повече за 
организацията, правомощията и дей-
ностите на Европейския парламент, ос-
вен че можете да намерите цялата ин-
формация на интернет страницата на 
ЕП, можете да се свържете и със Служ-
бата за справки на гражданите, като 
използвате всеки един от официалните 
езици на Европейския съюз.

Адрес: 
Service d‘information du citoyen 
Parlement européen 
L-2929 Luxembourg 

по факс:
+(352) 4300 27072

Парламентариумът – посетителският център на ЕП

Електронен формуляр за запитвания на граждани на сайта на ЕП:
https://www.secure.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/askEP.html

През 2011 г. в Брюксел 
отвори врати център за по-
сетители, наречен „Парламен-
тариум“, 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. Входът е безплатен. 

Адрес: 
Parlamentarium 
The European Parliament’s Visitors’ Centre
European Parliament
Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60 
Willy Brandt building, B-1047 Brussels
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Сградата на Информационното бюро на Европейския парламент в София
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ЕП близо до теб!
Информационно бюро в България

Улесняваме връзката между гражданите и 
членовете на ЕП

Европейският парламент разпо-
лага с информационни бюра във всяка 
държава членка. Тяхната роля е да по-
вишават информираността на граж-
даните за Европейския парламент и 
Европейския съюз.

С цел установяване на тясна връзка между българските граждани и членовете 
на Европейския парламент, организираме тематични конференции, граждански форуми 
и семинари. На тях гражданите имат възможност да разискват свободно с евродепу-
татите по теми от дневния ред на Европейския парламент и българското гражданско 
общество.

4

Информационно бюро на ЕП в България 

ул. „Г. С. Раковски“ 124
София 1000

+359 2 985 35 45

epsofia@ep.europa.eu

Интернет страница на Информационното бюро на 
Европейския парламент в България:
www.europarl.bg

@

Facebook страница на Информационното бюро на Европейския 
парламент в България:
https://www.facebook.com/epiosofia

Twitter профил на Информационното бюро на Европейския 
парламент в България:
https://twitter.com/EP_Bulgaria
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Мария ГАБРИЕЛ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Национална партия: ГЕРБ
mariya.gabriel@ep.europa.eu

Ангел ДЖАМБАЗКИ
Европейски консерватори и реформисти

Национална партия: ВМРО
angel.dzhambazki@ep.europa.eu

Неджми АЛИ
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
Национална партия: Движение за права и свободи
nedzhmi.ali@ep.europa.eu

Българските членове на Европейския парламент

Николай БАРЕКОВ
Европейски консерватори и реформисти

Национална партия: България без цензура
nikolay.barekov@ep.europa.eu

Илияна ЙОТОВА
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите 
в Европейския парламент
Национална партия: Българска социалистическа партия
iliana.iotova@ep.europa.eu

Андрей КОВАЧЕВ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Национална партия: ГЕРБ
andrey.kovatchev@ep.europa.eu
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Илхан КЮЧЮК
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
Национална партия: Движение за права и свободи
ilhan.kyuchyuk@ep.europa.eu

Светослав МАЛИНОВ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Национална партия: Демократи за Силна България
svetoslav.malinov@ep.europa.eu

Искра МИХАЙЛОВА
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

Национална партия: Движение за права и свободи
iskra.mihaylova@ep.europa.eu

Момчил НЕКОВ
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите 
в Европейския парламент
Национална партия: Българска социалистическа партия
momchil.nekov@ep.europa.eu
 

Андрей НОВАКОВ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Национална партия: ГЕРБ
andrey.novakov@ep.europa.eu

Ева ПАУНОВА
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Национална партия: ГЕРБ
eva.paunova@ep.europa.eu 
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Сергей СТАНИШЕВ
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите 

в Европейския парламент
Национална партия: Българска социалистическа партия

sergei.stanishev@ep.europa.eu

Владимир УРУЧЕВ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Национална партия: ГЕРБ
vladimir.urutchev@ep.europa.eu

Филиз ХЮСМЕНОВА
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

Национална партия: Движение за права и свободи
filizhakaeva.hyusmenova@ep.europa.eu

Георги ПИРИНСКИ
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите 

в Европейския парламент
Национална партия: Българска социалистическа партия

georgi.pirinski@ep.europa.eu

Емил РАДЕВ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Национална партия: ГЕРБ
emil.radev@ep.europa.eu
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Законодателните актове, 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, ор-
ганизираме комуникационни кампании и публични събития с участието на българските 
евродепутати, съдействаме при посещения на чуждестранни членове на ЕП.

Даваме информация за работата на 
Европейския парламент

Отговаряме на твоите въпроси 

Публикуваме и разпространяваме материали за ЕП

Ние сме на твое разположение, когато 
имаш въпроси, свързани с работата на Ев-
ропейския парламент. Най-често задаваните 
въпроси от граждани засягат европейското 
законодателство, програмите за предоста-
вяне на безвъзмездни средства за проекти, 
посещенията в Европейския парламент, из-
пращането 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 Со-
фия, за да получиш информация лично.

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

Публикации на Информационното бюро на Европейския парламент в България:
http://www.europarl.bg/bg/at_your_service/publications.html
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Работата на Европейския парламент е неразривно 
свързана с медиите

✓ изпращаме съобщения за печата относно работа-
та на ЕП и дейността на Информационното бюро на 
ЕП в България; 

✓ организираме посещения на журналисти на пле-
нарните сесии на ЕП и им съдействаме за отразява-
нето на неговата дейност; 

✓ организираме пресконференции и обучителни се-
минари за журналисти в София и страната; 

✓ изпращаме български журналисти на специализи-
рани медийни семинари в Брюксел и Страсбург;

✓ улесняваме контакта им с членовете на ЕП.

Работим в услуга на медиите
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Популяризираме инициативите и наградите на 
Европейския парламент

Награда „Сахаров“ за свобода на мисълта 

Информационното бюро на Европейския парламент в България е пряко ангажирано 
с популяризирането на отличията и наградите, присъждани от Европейския парламент 
и в различни области като правата на човека и свобода на мисълта, популяризиране на 
европейските културни ценности и т.н.

ЕП не само създава законодателство, той също така насърчава различни приме-
ри и инициативи за по-доброто съвместно съществуване на европейските народи и 
граждани. Всяка година Парламентът присъжда четири награди за високи постижения в 
областта на правата на човека, киното, младежките проекти и гражданската актив-
ност. Това е възможност вниманието да се насочи към хора и организации, които рабо-
тят усилено, за да направят света малко по-добро място, и така да се поощрят повече 
европейски граждани да последват техния пример.

Наградата „Сахаров“ се 
присъжда за особени постиже-
ния в една от следните области: 
защита на правата на човека и 
основните свободи, по-специ-
ално правото на свобода на из-
разяване; защита на правата 
на малцинствата, спазване на 
международното право; развитие 
на демокрацията и прилагане на 
принципите на правовата държа-
ва.

Наградата „Сахаров“ удос-
тоява изключителни личности, 
които се противопоставят на 
нетърпимостта, фанатизма и 
потисничеството. По подобие на 
Андрей Сахаров, всички лауреа-
ти на тази награда са пример за 
смелостта, която се изисква при 
отстояване на правата на чове-
ка и свободата на изразяване. Носителят на наградата „Сахаров“ за 2014 г. д-р Муквеге и 

председателят на ЕП Мартин Шулц

Интернет страница на наградата „Сахаров“:
www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg
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Европейската младежка награда „Карл Велики“

Награда за европейски гражданин

Европейската младежка награда „Карл Ве-
лики“ има за цел да насърчава развитието на 
европейско съзнание сред младите хора, както 
и тяхното участие в проекти, свързани с евро-
пейската интеграция. Наградата се присъжда на 
осъществявани от млади хора проекти, с които 
се поощрява разбирателството, насърчава се из-
граждането на споделено усещане за европейска 
идентичност и се предлагат практически приме-
ри за европейци, живеещи съвместно като една 
общност.

Интернет страница на Младежката награда „Карл Велики“:
www.charlemagneyouthprize.eu

Европейският парламент присъжда ежегодно Наградата за европейски гражданин. 
Наградата има за цел да възнаграждава изключителни постижения в следните области: 
действия или дейности на граждани, групи, сдружения или организации, които са прояви-
ли изключителна ангажираност за насърчаването на по-доброто взаимно разбирател-
ство, както и по-добрата интеграция между гражданите на държавите членки или дей-
ности, свързани с трансграничното сътрудничество в рамките на Европейския съюз. 
В това число може да се включват също дейности или действия на граждани, ангажи-
рани в дългосрочно трансгранично или транснационално сътрудничество в областта 
на културата, което допринася за укрепването на европейския дух. С предпочитание се 
ползват проекти, свързани с текущата Европейска година; ежедневни дейности, които 
дават конкретен израз на ценности, залегнали в Хартата на основните права на Евро-
пейския съюз. 

Сред лауреатите на Наградата за ев-
ропейски гражданин на ЕП за 2014 г. бяха до-
броволци от СУПЦ „Анастасия д-р Железкова“ 
(Варна) и журналистът Христо Христов. През 
2013 г. наградата бе присъдена на 43 лица и 
организации от държавите членки, сред които 
и покойният акад. Валери Петров и д-р Милен 
Врабевски от фондация „Българска памет“.
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Наградата за кино на Европейския парламент ЛУКС

Интернет страница на наградата ЛУКС на 
Европейския парламент:
www.luxprize.eu

От 2007 г. наградата ЛУКС на 
Европейския парламент за кино, еже-
годно насочва вниманието към филми, 
които третират проблеми, намиращи 
се в центъра на европейския публичен 
дебат. Парламентът счита, че киното, 
като масово достъпно културно явле-
ние, може да бъде идеалното средство 
за разискване и оглеждане на въпроси, 
свързани с Европа и нейното бъдеще. 
Киното е популярно, привлича различни 
поколения и е достъпно.

През 2014 г. наградата ЛУКС спе-
чели филмът „Ида“ на полския режисьор 
Павел Павликовски. Черно-бялата лента, 
разказваща за живота в Полша в на-
чалото на 60-те, пожъна и множество 
други успехи в кино-средите. Тя заслужи 
награди във Великобритания, Испания, а 
в надпреварата за Оскарите бе отли-
чена като най-добър чуждоезичен филм.

Статуетката, връчвана на носителя на наградата ЛУКС и носителят й за 
2014 г. - Павел Павликовски, режисьор на филма „Ида“
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За младите

Програма за ученици „Евроскола“

Програма „Евроскола“ дава възможност ученически групи от всички страни членки 
на ЕС да прекарат един ден в Европейския парламент в Страсбург, като се включат 
чрез симулирани заседания в работата му и гласуват свои собствени резолюции.

Българските участници в програмата се избират от Информационното бюро на 
ЕП в страната. Всяка година се организират няколко регионални ученически състезания, 
а победителите в тях печелят участие за училището си в програма „Евроскола“ на ЕП. 
От 2006 г. до 2015 г. групи от 106 български училища от 47 града и 1 село в страната 
са имали възможност да се превърнат в евродепутати за 1 ден.

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. Датите и условията 
на състезанията се обявяват на сайта на Информационното бюро.

5

Ученици в деня на Евроскола в ЕП в Страсбург

Интернет страница на програма „Евроскола“:
www.europarl.europa.eu/euroscola
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Студентски вестник „Поколение Европа“

За Деня на Европа, 9 май, Информационното бюро 
на Европейския парламент в България издава безплат-
ния 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 Информационното бюро. 

Като част от подготовката на материалите си, 
избраните студенти посещават Европейския парла-
мент в Брюксел или Страсбург, където могат да се 
срещнат лично с български евродепутати и да се за-
познаят с работата на институцията „на живо“.

Издания на студентския вестник „Поколение Европа“:
http://www.europarl.bg/bg/at_your_service/publications.html
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Работа, посещения и 
стажове в ЕП 

Учебни посещения в ЕП 

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 евро-
пейските институции и гражданите, търсещи работа в тях.

Учебните посещения предоставят възможност на граж-
дани над 18-годишна възраст за извършване на задълбочени 
изследвания по определени теми, свързани с европейската 
интеграция, чрез ползването на документи, предоставяни в 
библиотеките или архивите на Европейския парламент или 
чрез осъществяването на контакти с европейски депутати 
и служители специалисти в дадена област. Максималната 
продължителност на учебните посещения е един месец.

Интернет страница на Европейската служба за подбор на персонал:
www.europa.eu/epso/index_bg.htm

Учебни посещения в Европейския парламент:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/002084aa7c/Study-visits.html

5.3

© Architecte: AEL
© Association des Architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, 
CRV s.A., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck



25

Стажове в ЕП 
Европейският парламент предлага 

различни видове стажове и учебни посеще-
ния, 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 при-
добиване на ценен опит и за запознаване с 
принципите на работа на институциите на 
ЕС. Те са платени, могат да бъдат с обща 
или с журналистическа насоченост, както 
и стажове за писмени или устни преводачи.

 Повече за стажовете в Европейския парламент може да 
научите на: www.europarl.europa.eu.

Председателите на ЕП Мартин Шулц и Йежи Бузек (2009–2014) на срещи със 
стажанти в Европейския парламент
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