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Европейски парламент
На 19 март 1958 г. в Страсбург се провежда първото заседание на Европейската парламентарна 

асамблея. Тя включва 142 членове, които са излъчени от националните парламенти на страните 
членки, и в нея се говори на четири езика. Повече от 50 години по-късно в Европейския 
парламент засе дават 736 членове, а официалните езици са 23. Институцията разполага с 
изключително важни законодателни, бюджетни и контролни правомощия. 

Всичко започва с Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана 
(ЕОВС). Подписан от шест държави, той влиза в сила на 25 юли 1952 година. С него се полагат 
основите на Общността и се създават следните институции: Върховен орган, Обща асамблея, 
Съвет на министрите, Съд и Консултативен комитет. 

След влизането в сила на Договорите от Рим през 1958 г. и създаването на Европейската 
икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия (Евратом) е решено 
Общата асамблея да бъде наистина обща и за трите Общности. По същото време тя се преименува 
на «Европейска парламентарна асамблея», а от 30 март 1962 г. – на «Европейски парламент» 
(наименование, което се вписва официално в Единния европейски акт от 1986 г.). 

Европейски избори
През юни 2009 г. гражданите на Европейския съюз избраха за седми 

пореден път членове на Европейския парламент. 
Европейските избори се провеждат от 1979 г. на всеки пет години. 
Първите български европейски избори се проведоха на 20 май 2007 г. 

след присъединяването на България и Румъния към ЕС. През 2007 г. те бяха 
организирани само в двете нови страни членки, тъй като останалите бяха 
участвали в редовните избори през юни 2004 година.

На 7-и юни 2009 г. за пръв път българите се изправиха пред урните редом с всички останали 
близо 375 милиона европейци, имащи право на глас. Така те дадоха своя вот за 17-те българ-
ски представители в единствената европейска институция, избирана чрез преки избори. 

Председателят на Европейския парламент  Йежи Бузек с български членове на ЕП
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Информационно бюро на Европейския парламент в България
Информационното бюро на Европейския парламент в България е създадено с цел да предос-

тавя информация на медиите, неправителствените организации, младежките организации, дър-
жавната администрация, общините, и чрез това – на цялата общественост, за ролята и дейността 
на Европейския парламент, и в по-общ аспект – за Европейския съюз. 

За да насърчи тясната връзка между българските граждани и членовете на Европейския пар-
ламент, Информационното бюро на Европейския парламент в България организира тематични 
конференции, граждански форуми и семинари. На тях гражданите имат възможност да разиск-
ват свободно членовете на ЕП теми от дневния ред на Европейския парламент и българското 
гражданско общество. 

Сравнение на данните за избирателната 
активност на изборите за Европейски 
парламент през 2004 г. (2007 г.) и през 2009 г.

Европейският парламент, чрез своята Главна 
дирекция «Комуникация», направи всичко 
възможно да повиши информираността на 
европейските гласоподаватели за изборите и 
за значението на решенията на евродепутатите 
във всекидневието. За първи път имаше 
паневропейска, политически неутрална 
информационна кампания с общо мото, лого и 
еднакви послания във всички държави членки. 

Мотото на кампанията бе «Ти решаваш !» 

Централното послание: чрез ЕП гражданите из-
бират как да изглежда решението на проблемите, с 
които се сблъскват всеки ден. То стигна до възмож-
но най-голям брой хора чрез тематични билбор-
дове, триизмерни външни инсталации по улиците 
на големите градове – т. нар. Choice boxes – мулти-
медийни кабини, в които европейските граждани 
записваха мненията си за бъдещето на ЕС, телеви-
зионни и радио спотове. ЕП смело влезе в интернет 
чрез специална страница за изборите, профили 
във Facebook, MySpace, Flickr, Twitter, YouTube и ин-
тернет базираната телевизия EuroparlTV.

В резултат на усилията на Европейския пар-
ламент и на политическите партии в България, 
избирателната активност у нас бе повишена с 
почти 10 % спрямо изборите през 2007 г. 
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Ролята на член на Европейския парламент
След проведените европейски избори през юни 2009 г. Европейският парламент се състои 

от 736 членове, разпределени между 27-те държави членки. Договорът от Лисабон, който влезе 
в сила на 1 декември 2009 година, предвижда броя на членовете на ЕП да бъде променен (вж.
стр. 27). Местата в ЕП се разпределят пропорционално на населението на всяка страна – така 
максимумът е 99 (Германия), а минимумът – 5 (Малта). Всяка държава членка определя своята 
избирателна система, като прилага ред общоприети правила: пропорционална система на 
гласуване, равенство между жените и мъжете, таен вот.

В момента малко повече от 1/3 от членовете на Парламента са жени. Членовете на Европейския 
парламент разделят своето работно време между Брюксел, Страсбург и избирателния си район. 
В Брюксел те участват в заседанията на парламентарните комисии, на политическите групи 
и в допълнителните пленарни сесии, а в Страсбург – в дванайсетте редовни месечни сесии. 
Успоредно с тези основни дейности, те посвещават време и на своя избирателен район.

Членовете на Европейския парламент упражняват своя мандат независимо. Чрез работата 
си те оказват влияние върху всички области, касаещи всекидневието на гражданите: околна 
среда, защита на потребителите, транспорт, образование, култура, здравеопазване и др. С всеки 
нов договор правомощията на Парламента постоянно се разширяват. Договорът от Лисабон 
потвърждава тази тенденция.

Договорът от Лисабон
С Договора за реформа на ЕС повече от 40 нови области се включват към «обикновената 

законодателна процедура», която изисква съвместно решение между Европейския парламент 
и Съвета на министрите и оставя последната дума на ЕП. Сред тях са структурните фондове, 
законната имиграция, съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси (Евроюст, 
превенция на престъпността, сближаване на наказателните норми, нарушения и санкции), 
полицейското сътрудничество (Европол), търговската и общата селскостопанска политика.

Той дава на право на ЕП да определя заедно със Съвета всички разходи на ЕС, включително 
тези за общата селскостопанска политика. Европейският парламент – единствената пряко избрана 
европейска институция – разполага с нови средства да държи ЕС отговорен пред неговите 
граждани. Националните парламенти придобиват възможност да се намесят пряко в процеса на 
приемане на европейски норми.

Договорът от Лисабон дава право на Европейския парламент да одобри или отхвърли всички 
международни споразумения, отнасящи се до въпроси в сферата на обикновената законодателна 
процедура. С новото законодателство се увеличава броя на членовете на ЕП на 751. България 
получава още един, 18-и евродепутат. 

Пленарната зала с депутатите по време на първото 
заседание на Парламента – 19 март 1958 г. ... 

... и сега
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Политически групи
Местата на членовете на Европейския парламент в законодателната зала са разпределени 

по политически групи – членовете на ЕП се обединяват по политически, а не по национален 
принцип. В момента в Европейския парламент има 7 политически групи.

Политическа група Брой членове

Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 264

Група на Прогресивния алианс на социалистите и  
демократите в Европейския парламент 185

Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 85

 Група на Зелените/Европейски свободен алианс 56

Европейски консерватори и реформисти 56

Конфедеративна група на Европейската обединена левица –  
Северна зелена левица 34

Група «Европа на свободата и демокрацията» 27

Независими членове 29

ОБЩО: 736

 

Те се организират вътрешно, като избират председател (или двама съпредседатели – при ня-
кои групи), бюро и секретариат.

Местата на членовете на ЕП в пленарната зала се разпределят в зависимост от тяхната полити-
ческа принадлежност, считано отляво надясно, със съгласието на председателите на групите.

Минималният брой членове за образуване на политическа група е 20, като трябва да бъдат 
представени най-малко 1/5 от държавите членки. Участието в повече от една политическа група 
е забранено. Позицията на политическата група се определя след вътрешно съгласуване, но 
никой член не може да бъде задължен да гласува по даден начин. Някои членове не принадлежат 
към нито една политическа група и заседават като независими.

Преди всяко гласуване на пленарно заседание политическите групи разглеждат докладите 
на парламентарните комисии и внасят изменения.

България има 17 представители в Европейския парламент, избрани на вторите избори за ЕП, 
които се проведоха на 7 юни 2009 г. След като Лисабонският договор влезе в сила, българските 
членове на Европейския парламент ще бъдат 18.
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«Няма свобода без солидарност.» 

«…солидарността означава още и  
 отговорност, отговорност към другия.» 

«Без отговорност на всеки един отделен  
 човек, свободата не е свобода.»

«Когато се борим за свобода,  
ние всъщност се борим за запазването 

 на достойнството на всеки човек.»

Йежи Бузек, 
Председател на Европейския парламент

Откъси от публичната лекция
«Европа и свободата» в СУ на 3 март 2010 г. 

Посещение на председателя на ЕП Йежи Бузек  
в България на 3 март 2010 г.

В деня на националния ни празник, председателят на ЕП Йежи Бузек направи официално по-
сещение в България. Той проведе срещи с президента Георги Първанов, председателя на Народ-
ното събрание Цецка Цачева и министър-председателя Бойко Борисов. Основното му послание 
бе подкрепа и солидарност с България. 

В препълнената аула на Софийския университет «Св. Климент Охридски» проф. Бузек изнесе 
публична лекция на тема «Европа и свободата».

Лекцията на проф. Бузек привлече много студенти,  Председателят на ЕП Йежи Бузек
граждани, политици  с министър-председателя Бойко Борисов
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Списък на българските членове на ЕП
(По азбучен ред)

1. Слави БИНЕВ
Независими членове

2. Кристиан ВИГЕНИН
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите  
в Европейския парламент

3. Илиана ИВАНОВА
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

4. Станимир ИЛЧЕВ
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 

5. Илияна Малинова ЙОТОВА
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите 
 в Европейския парламент

6. Метин КАЗАК
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

7. Ивайло КАЛФИН
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите  
в Европейския парламент  

8. Евгени КИРИЛОВ
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите  
в Европейския парламент 

9. Андрей КОВАЧЕВ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

10. Мария НЕДЕЛЧЕВА 
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

11. Надежда НЕЙНСКИ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

12. Владко Тодоров ПАНАЙОТОВ
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 

13. Антония ПЪРВАНОВА
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

14. Димитър СТОЯНОВ
Независими членове  

15. Емил СТОЯНОВ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

16. Владимир УРУЧЕВ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)  

17. Филиз Хакъева ХЮСМЕНОВА
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 
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Слави БИНЕВ 
Независими членове

За истината са нужни двама: 
един – да я каже, друг – да я чуе.

Избран 
с политическа сила:

Атака

Роден на: 10 декември 1965 г., София
Член на: Комисия по икономически и парични въпроси•	

Делегация за връзки с държавите от Централна Америка•	
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея•	

Заместник-член на: Подкомисия по правата на човека•	
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия•	

Биография:
Завършил 9-а Френска езикова гимназия «Алфонс дьо Ламартин» (1984 г.), Национална •	
спортна академия «Васил Левски», София (1990 г.). Докторантура, Институт по психология, 
БАН (2004–2009 г.). 
Треньор на българския национален отбор по таекуондо (1985 г.); международен инструктор •	
по таекуондо (1988 г.); старши треньор в ЦСКА (1991–1994 г.). Главен акционер и председател 
на борда на директорите на «Ер систем холдинг» АД (от 1994 г.). Заместник-председател на 
Българската федерация по таекуондо (1996–2008 г.). Председател на Социалната комисия 
към Българския олимпийски комитет (2003–2009 г.). Член на Комитета по изследванията 
към Световната федерация по таекуондо (от 2003 г.); международен съдия по таекуондо 
(от 2004 г.). Член на Изпълнителния комитет на Българския олимпийски комитет (2006–
2009 г.).
Член на: Европейския парламент; Комисията по икономически и парични въпроси; •	
заместник-член на комисията по култура и образование (2007–2009 г.). Член на Евро-
средиземноморската парламентарна асамблея, на интергрупата по спорта, на интергрупата 
«Екуменическа молитвена закуска» (от 2007 г.).
Архонт на Българската православна църква (от 2006 г.). Многократен шампион по таекуон-•	
до на България и победител в множество международни състезания (1987–1992 г.); абсолю-
тен балкански шампион по таекуондо (1990 г.); европейски шампион по таекуондо (открито 
първенство по таекуондо в Целие, Словения, 1992 г.); 5-и дан таекуондо (2004 г.). 

Контакти: Брюксел Страсбург
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
02F154
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Тел. : +32 (0)2 28 45311
Факс : +32 (0)2 28 49311

Parlement européen
Bât. Winston Churchill
M02018
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Тел. : +33 (0)3 88 1 75311
Факс : +33 (0)3 88 1 79311

Електронна поща: slavi.binev@europarl.europa.eu

Интернет страница: http://www.slavibinev.com
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Кристиан ВИГЕНИН 
Група на Прогресивния алианс 
на социалистите и демократите 
в Европейския парламент

Ако искаш да промениш света –
започни със себе си.

Избран 
с политическа сила:

Българска социалистическа партия

Роден на: 12 юни 1975 г., София
Председател на: Делегация в Парламентарна асамблея Евронест•	
Член на: Съвет на председателите на делегации•	

Комисия по външни работи•	
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество •	
ЕС–Украйна

Заместник-член на: Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност •	
на храните
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество •	
ЕС–Русия 

Биография:

Завърш•	 ва средно образование в 91-ва Немска езикова гимназия (1993 г.). Магистърска 
степен по международни отношения и по макроикономика от Университет за национално 
и световно стопанство, София (1998 г.). Програма по международно лидерство и 
икономическо развитие в Институт за държавна администрация «Джон Кенеди», 
Харвардски университет (2001 г.).

Стаж в Европейския парламент, Група на социалистите в Европейския парламент, Комисия •	
по външна политика, човешки права, обща политика на сигурност и отбрана (2003 г.).

Старши експерт в отдел «Европейска интеграция», Агенция «Митници», Министерство на •	
финансите (1999–2001 г.). 

Политически експерт в отдел «Външна политика и международна дейност» на Българската •	
социалистическа партия (БСП) (2001–2002 г.). Ръководител на отдел «Външна политика и 
международна дейност» на БСП (2002–2009 г.).

Член на Изпълнителното бюро на БСП, секретар и заместник-председател на Българската •	
социалистическа младеж (1994–2000 г.). Член на Висшия съвет на БСП (от 2000 г.). Член на 
Изпълнителното бюро на Висшия съвет на БСП (от 2001 г.). Международен секретар на Вис-
шия съвет на БСП (2002–2009 г.). 

Съветник в район «Подуяне», община София (1995–1999 г.). •	

Член на Комисията по външна политика в Народното събрание, член на Комисията по •	
европейска интеграция и секретар на парламентарната група на Коалиция за България 
(БСП) по международните въпроси (от 2005 г.).

Наблюдател в Европейския парламент (2005–2006 г.).•	

Председател на Управителния съвет на Асоциация «Солидарност» (1999–2009 г.). •	
Председател на Управителния съвет на шахматен клуб «ЦСКА» (2006–2009 г.). 
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Контакти: Брюксел Страсбург

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
14G306 
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Тел. : +32 (0)2 28 45694
Факс : +32 (0)2 28 49694

Parlement européen
Bât. Louise Weiss
T07056
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Тел. : +33 (0)3 88 1 75694
Факс : +33 (0)3 88 1 79694

Електронна поща: kristian.vigenin@europarl.europa.eu

Интернет страница: http://www.vigenin.eu

Илиана ИВАНОВА 
Група на Европейската народна партия
(Християндемократи)

Няма невъзможни неща – 
само трудно изпълними.

Избрана с 
политическа сила:

ГЕРБ

Родена на: 14 септември 1975 г., Стара Загора

Заместник-
председател на:

Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза•	
Делегация за връзки с Китайската народна република•	

Член на: Комисия по бюджетен контрол•	
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите•	

Заместник-член на: Комисия по икономически и парични въпроси•	
Делегация за връзки с Меркосур •	

Биография:

Магистърска степен по международни икономически отношения, Икономически универ-•	
ситет – Варна (1999 г.); магистърска степен (МВА) по глобален мениджмънт, Университет 
Тъндърбърд, Аризона (САЩ) (2003 г.).

Инвестиционен анализатор, Beal Bank, Далас, САЩ (2004–2005 г.); старши финансов анали-•	
затор, Countrywide Home Loans, Далас, САЩ (2005–2006 г.); финансов контрольор, Ericsson 
USA, Далас, САЩ (2006 г.).

Член на експертната група по икономика и финанси, европейски фондове и земеделие към •	
ПП ГЕРБ (от 2007 г.).

Член на «Бета Гама Сигма».•	
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Контакти: Брюксел Страсбург

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
05F353
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Тел. : +32 (0)2 28 45194
Факс : +32 (0)2 28 49194

Parlement européen
Bât. Louise Weiss
T08063
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Тел. : +33 (0)3 88 1 75194
Факс : +33 (0)3 88 1 79194

Електронна поща: iliana.ivanova@europarl.europa.eu

Интернет страница: http://www.ilianaivanova.eu

Станимир ИЛЧЕВ 
Група на Алианса 
на либералите и демократите 
за Европа

Европа ни чува.

Избран 
с политическа сила:

Национално движение за стабилност и възход (НДСВ)

Роден на: 31 юли 1953 г., Бургас

Член на: Комисия по конституционни въпроси•	
Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, •	
Черна гора и Косово

Заместник-член на: Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи•	
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС–бивша •	
югославска република Македония 

Биография:

Магистър по журналистика, Софийски университет «Св. Климент Охридски» (1979 г.)•	
Редактор в Българската национална телевизия (1979–1981 г.), в списание «Криле» (1971–•	
1985 г.) и в списание «Младеж» (1994 г.). Директор, отдел «Връзки с обществеността и 
медиите», Американски университет в България (1994–2001 г.).
Член на Политическия съвет на НДСВ и говорител на движението (2006 г.).•	
Народен представител в 39-ото и 40-ото Народно събрание; председател на Комисията по •	
външна политика, отбрана и сигурност (2001–2003 г.); председател на парламентарната 
група на НДСВ (2003–2005 г.); член и заместник-председател на Комисията по отбраната 
(2005–2009 г.).
Наблюдател в ЕП (2005–2007 г.). Член на ЕП (2007 г.).•	
Председател на българската делегация в Парламентарната асамблея на НАТО (2001–2005 г.). •	
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Контакти: Брюксел Страсбург

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
09G258
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Тел. : +32 (0)2 28 45567
Факс : +32 (0)2 28 49567

Parlement européen
Bât. Winston Churchill
M02031
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Тел. : +33 (0)3 88 1 75567
Факс : +33 (0)3 88 1 79567

Електронна поща: stanimir.ilchev@europarl.europa.eu

Интернет страница: http://www.stanimirilchev.eu

Илияна Малинова ЙОТОВА 
Група на Прогресивния алианс
на социалистите и демократите 
в Европейския парламент
 

За България в Европейския съюз – 
с мъдрост и вярност !

Избрана 
с политическа сила:

Коалиция за България

Родена на: 24 октомври 1964 г., София
Заместник-
председател

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество  •	
ЕС–Молдова

Член на: Комисия по рибно стопанство•	
Комисия по петиции•	
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест•	

Заместник-член на: Комисия по заетост и социални въпроси•	
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи•	
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския •	
Магреб 

Биография:

Магистърска степен по българска и френска филологии, Софийски университет «Св. Климент •	
Охридски» (1983–1989 г.). Специализация в Националната школа по администрация (ENA), 
Страсбург (2007 г.).

В Българската национална телевизия: редактор и водещ на информационната емисия •	
«Новини»; директор на дирекция «Новини и актуални предавания» (1990–1997 г.). 
Директор на пресцентъра на Българската социалистическа партия (1997–2005 г.).

Член на Висшия съвет на Българската социалистическа партия (от 2000 г.).•	

Народен представител в Народното събрание на Република България (2005–2007 г.).•	

Член на Европейския парламент от групата на социалистите (2007–2009 г.).•	
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Контакти: Брюксел Страсбург

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
14G142
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Тел. : +32 (0)2 28 45708
Факс : +32 (0)2 28 49708

Parlement européen
Bât. Winston Churchill
T07050
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Тел. : +33 (0)3 88 1 75708
Факс : +33 (0)3 88 1 79708

Електронна поща: ilianamalinova.iotova@europarl.europa.eu

Интернет страница: http://www.ilyana.info

Метин КАЗАК 
Група на Алианса
на либералите и демократите 
за Европа
 

С Лисабонския договор Европейският парламент се превръща 
в ключов фактор в процеса на вземане на решения в Европейския 
съюз.

Избран 
с политическа сила:

Движение за права и свободи

Роден на: 29 юли 1972 г., Търговище
Заместник-
председател на:

Подкомисия по правата на човека•	

Член на: Комисия по международна търговия•	
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС–Турция•	

Заместник-член на: Комисия по външни работи•	
Делегация за връзки с Арабския полуостров •	

Биография:

Магистърска степен по международно и европейско право, Бургундски университет, •	
Дижон, Франция (1997 г.).
Стажант в администрацията на Президента на Република България (1998 г.). Сътрудник на •	
«Радио Франс Ентернасионал» (RFI) – България (1999 г.). Председател на Контролна комисия 
на младежко Движение за права и свободи (1999–2001 г.).
Експерт към политическия кабинет на министъра без портфейл, Министерски съвет на •	
Република България (2000–2001 г.); началник на политическия кабинет на министъра без 
портфейл, Министерски съвет на Република България (2001–2005 г.).
Член на Европейския парламент от Алианса на либералите и демократите за Европа; член •	
на Комисията по външни работи. Заместник-член на Комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи; член на делегацията в Съвместния парламентарен коми-
тет ЕС–Турция (2007–2009 г.).
Заместник-омбудсман на Република България, избран от Народното събрание (2005–2007 г.).•	



14

Контакти: Брюксел Страсбург

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
09G346
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Тел. : +32 (0)2 28 45924
Факс : +32 (0)2 28 49924

Parlement européen
Bât. Winston Churchill
M02033
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Тел. : +33 (0)3 88 1 75924
Факс : +33 (0)3 88 1 79924

Електронна поща: metin.kazak@europarl.europa.eu

Интернет страница: http://www.metinkazak.eu

Ивайло КАЛФИН 
Група на Прогресивния алианс 
на социалистите и демократите 
в Европейския парламент
 

България е фактор в европейската политика !

Избран 
с политическа сила:

Коалиция за България

Роден на: 30 май 1964 г., София
Заместник-
председател на:

Комисия по бюджети•	

Член на: Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза•	
Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, •	
Черна гора и Косово

Заместник-член на: Комисия по бюджетен контрол•	
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика•	
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия •	

Биография:
Почетен доктор от британския университет в Лофбъро (Loughborough University) – декем-•	
ври 2009 г.; званието му е връчено за централна и водеща роля, изиграна в разширяването 
на ЕС и в международната политика като цяло;
Заместник министър-председател и министър на външните работи на Република България •	
(2005–2009 г.).
Секретар по икономическите въпроси на президента на Република България (2002–•	
2005 г.).
Избиран за депутат в Народното събрание (през 1994 г., 1997 г. и 2005 г.) – член на коми-•	
сиите по бюджет и финанси и по външна политика, заместник-председател на Съвместния 
парламентарен комитет ЕП–България.
Носител на редица високи национални отличия на европейски страни.•	
Работил в търговски и консултантски дружества (1988–1994 г. и 1997–2002 г.).•	
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Член на Консултативния съвет на Българската народна банка (от 2004 г.).•	
Главен преподавател (Principal lecturer) в бакалавърска програма по международна •	
търговия и финанси в България на Университета в Портсмут (Portsmouth University), 
Великобритания (от 2001 г.).
Почетен преподавател (Honorary Professor) в Източнокитайския университет (East China •	
University) – Шанхай.
Завършил Френска езикова гимназия в София, след това – магистратура по Международни •	
икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство – София 
(1988 г.).
Завършил магистратура по Международно банкиране (International Banking) в Университета •	
Лофбъро (Loughborough University), Великобритания (1999 г.)

Контакти: Брюксел Страсбург

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
14G146
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Тел. : +32 (0)2 28 45489
Факс : +32 (0)2 28 49489

Parlement européen
Bât. Louise Weiss
T07052
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Тел. : +33 (0)3 88 1 75489
Факс : +33 (0)3 88 1 79489

Електронна поща: ivailo.kalfin@europarl.europa.eu

Интернет страница: http://www.kalfin.eu

Евгени КИРИЛОВ 
Група на Прогресивния алианс 
на социалистите и демократите 
в Европейския парламент

Не се огорчавай, ако хората не те разбират – 
огорчавай се, ако ти не разбираш хората.

Избран 
с политическа сила:

Коалиция за България

Роден на: 26 януари 1945 г., Любичево
Член на: Комисия по регионално развитие•	

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС–•	
Армения, ЕС–Азербайджан и ЕС–Грузия
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест•	

Заместник-член на: Комисия по външни работи•	
Подкомисия по сигурност и отбрана•	
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС–бивша •	
югославска република Македония
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Биография:

Дипломиран инженер от Университета в Рощок (Rostok), Германия (1965–1971 г.). Докторат •	
по международни икономически отношения и международно право, Дипломатическа 
академия в Москва (1973–1976 г.).

Директор «Културен обмен» в Министерство на външните работи на Република България •	
(до 1990 г.).

Член на Висшия съвет (преименуван през 2009 г. на Национален съвет) на Българската •	
социалистическа партия (БСП) (от 1997 г.); председател на Комисията по външна политика 
и международни връзки на Висшия съвет на БСП (2001–2005 г.).

Народен представител в 37-ото Народно събрание на Република България; член на •	
Комисията по външни работи; председател на делегацията към Международния 
парламентарен съюз (1995–1997 г.); народен представител в 38-ото Народно събрание на 
Република България; секретар по външна политика на парламентарната група на Коалиция 
за България (1997–2001 г.); народен представител в 39-ото Народно събрание на Република 
България; заместник-председател на Комисията по европейска интеграция; член на 
Комисията по външни работи, отбрана и сигурност (2001–2005 г.); народен представител в 
40-ото Народно събрание на Република България; член на Комисията по външна политика; 
член на Комисията по парламентарна етика (2005–2007 г.).

Член на Европейския парламент; първи заместник-председател на Комисията по регионално •	
развитие; член на Подкомисията по сигурност и отбрана и на делегацията в комитетите за 
парламентарно сътрудничество ЕС–Армения, ЕС–Азербайджан и ЕС–Грузия; заместник-
член на Комисията по външни работи и на делегацията в Съвместния парламентарен 
комитет ЕС–бивша югославска република Македония (2007–2009 г.).

Член на Бюрото на групата на социалистите в Съвета на Европа (1999–2001 г.); председател •	
на Комисията по икономически въпроси и развитие на Парламентарната асамблея на 
Съвета на Европа (ПАСЕ) (2003–2007 г.). Почетен член на ПАСЕ

Член на националния борд на ЮНЕСКО (до 1990 г.); постоянен представител на България в •	
ЮНЕСКО (1990–1993 г.).

Носител на орден «Кирил и Методий», България.•	

Контакти: Брюксел Страсбург

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
14G154
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Тел. : +32 (0)2 28 45750
Факс : +32 (0)2 28 49750

Parlement européen
Bât. Louise Weiss
T07054
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Тел. : +33 (0)3 88 1 75750
Факс : +33 (0)3 88 1 79750

Електронна поща: evgeni.kirilov@europarl.europa.eu

Интернет страница: http://www.evgenikirilov.eu
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Андрей КОВАЧЕВ 
Група на Европейската народна партия
(Християндемократи)

Следвам завета на Васил Левски: «Да бъдем равни с другите 
европейски народи зависи от нашите собствени задружни сили.» 
България не ми е безразлична и аз ще работя за по-доброто 
настояще и бъдеще на нашата страна.

Избран 
с политическа сила:

ГЕРБ

Роден на: 13 декември 1967 г., София

Член на: Комисия по външни работи•	
Подкомисия по сигурност и отбрана•	
Делегация за връзки със Съединените американски щати•	

Заместник-член на: Комисия по регионално развитие•	
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията •	
на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Биография:

Дипома по биология, Университет на Саарланд, Германия (1990–1995 г.). •	
Защита на докторска титла по природни науки, Саарланд, Германия (1998 г.).•	
Университетски асистент, Саарланд, Германия (1995–1998 г.). •	
Стаж в Европейския парламент (март-август 1998 г.). •	
Търговски директор, Alfa Laval Agri (1998–2002 г.).•	
Териториален мениджър за ОНД (Украйна, Казахстан, Беларус, Русия), John Deere, •	
Шафхаузен, Швейцария (2002–2004 г.). 
Регионален директор за Централна и Източна Европа, Elsevier, Амстердам, Холандия (2004–•	
2009 г.).
Кандидат за член на ЕП от политическа партия ГЕРБ (2007 г.)•	
Заместник-ръководител на Комисията по външна политика и европейски въпроси на •	
политическа партия ГЕРБ (от 2007 г.).

Контакти: Брюксел Страсбург

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
05F349
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Тел. : +32 (0)2 28 45662
Факс : +32 (0)2 28 49662

Parlement européen
Bât. Louise Weiss
T08059
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Тел. : +33 (0)3 88 1 75662
Факс : +33 (0)3 88 1 79662

Електронна поща: andrey.kovatchev@europarl.europa.eu

Интернет страница: http://www.andrey-kovatchev.eu
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Мария НЕДЕЛЧЕВА 
Група на Европейската народна партия
(Християндемократи)

 

Давай най-доброто от себе си !

Избрана 
с политическа сила:

ГЕРБ

Родена на: 20 май 1979 г., Гоце Делчев
Член на: Комисия по земеделие и развитие на селските райони•	

Комисия по петиции•	
Делегация в съвместната Парламентарна асамблея АКТБ–ЕС. •	
Заместник-председател на Комисията по социални въпроси и 
околна среда в Асамблеята.

Заместник-член на: Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи•	
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС–Турция •	
Комисия по правата на жените и равенството между половете•	

Биография:
Магистратура по политически науки, Институт по политически науки, Бордо, Франция •	
(2001–2002 г.). Асистент-доктор, «Сравнителна политика и международни отношения», 
Докторска академия по политически науки, Бордо, Франция (2002–2003 г.).
Докторантура по политически науки: «Перспективите на европейската интеграция и •	
тяхното влияние върху партийните политически системи в България, Румъния и Чехия», 
Институт по политически науки, Бордо (Франция) / Свободен Брюкселски университет, 
Институт по европейски науки, Брюксел (Белгия) (2003–2009 г.).
Асистент-научен изследовател по Международна изследователска програма •	
«Парламентарното представителство на национално е европейско ниво» и по Европейска 
програма «Equal 2004–2008», част от Европейската стратегия за заетост, финансирана 
от Европейския социален фонд. Проект EVEA (Economic Values European Association) – 
«Ценности и икономика – равенството в професионалната дейност и социалната и 
солидарна икономика», Институт по политически науки, Бордо, Франция (2004–2008 г.).
Асистент-професор в Института по политически науки, Бордо, Франция (2005–2009 г.). Асис-•	
тент-професор в Университет «Мишел дьо Монтен», Бордо, Франция (1.10.2008–1.12.2008 г.). 
Парламентарен секретар на евродепутатите от групата на ГЕРБ в ЕНП-ЕД, Европейски •	
парламент (2008–2009 г.).

Контакти: Брюксел Страсбург
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
05F343
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Тел. : +32 (0)2 28 45248
Факс : +32 (0)2 28 49248

Parlement européen
Bât. Louise Weiss
T08067
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Тел. : +33 (0)3 88 1 75248
Факс : +33 (0)3 88 1 79248

Електронна поща: : mariya.nedelcheva@europarl.europa.eu
Интернет страница: http://www.mariya-nedelcheva.eu
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Надежда НЕЙНСКИ 
Група на Европейската народна партия
(Християндемократи)

Моята мисия в Европейския парламент е да работя за единна 
и силна Европа, която посреща предизвикателствата заедно, 
справя се с трудностите отговорно и мисли за бъдещето в открита 
перспектива. Ще положа всички усилия за подобряване имиджа на 
България в ЕС и за превръщането ѝ в достоен член на Общността.

Избрана 
с политическа сила:

Синята коалиция

Родена на: 9 август 1962 г., гр. София

Член на: Комисия по бюджети•	
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество  •	
ЕС–Русия
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО•	

Заместник-член на: Комисия по външни работи•	
Подкомисия по сигурност и отбрана•	
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския •	
Магреб 

 Биография:

Завършила испанска езикова гимназия, гр. София (1975–1980 г.). Магистърска степен по •	
филология от Софийски университет «Св. Климент Охридски» (1980–1985 г.). Сертификат, 
издаден от Конгреса на САЩ за участие в програма по външна политика и връзки с 
обществеността към кабинета на конгресмен David Drier (Републиканска партия) (1991 г.). 
Курс по връзки с обществеността, BBC, Лондон (1993 г.). Курс по водене на преговори и 
постигане на устойчиви споразумения, John Kennedy School of Government, Харвардски 
университет (2008 г.). Журналист на свободна практика (1986–1988 г.). Преводач на испанска 
поезия и английска литература (1988–1990 г.).

Началник на отдел «Международни отношения» в Радикалдемократическата партия •	
(1990–1991 г.). Говорител и началник на пресцентъра на Съюза на демократичните 
сили по време на предизборната кампания (1991 г.). Говорител на дясно-центристкото 
правителство и началник на пресцентъра на Министерски съвет (1991–1993 г.). Заместник-
председател на Съюза на демократичните сили (1994–1997 г.). Председател на Съюза на 
демократичните сили (2002–2005 г.). Председател на Съюз «Дясна алтернатива» (от 2006 г.). 
Заместник-председател на Европейската народна партия; съпредседател на комисията 
по международни отношения на Европейската народна партия (1999–2006 г.). Заместник-
председател на Съюза на малките и средни предприятия (от Централна Европа) към 
Европейската народна партия (от 2007 г.).

Народен представител в 37-ото Народно събрание; член на комисията по външна •	
политика. Член на българската делегация в Съвета на Европа. Председател на 
комисията по парламентарни и обществени връзки към ПАСЕ (1994–1997 г.). Народен 
представител в 38-ото Народно събрание (1997 г.). Народен представител в 39-
ото Народно събрание; Член на комисията по външна политика и на комисията по 
национална сигурност и отбрана (2001–2005 г.). Председател на парламентарната група на 
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Владко Тодоров ПАНАЙОТОВ 
Група на Алианса 
на либералите и демократите
за Европа

Чрез членството в Европейския съюз ние като българи участваме в 
успешното решаване на най-важните проблеми на съвремието ни, 
каквито са борбата с глобалното затопляне, търсенето на енергийни 
източници, превръщането на отпадъците в нова суровинна база 
на Европа и света. Затова си струва да се живее и да се работи – 
истински !

Избран 
с политическа сила:

Движение за права и свободи

Роден на: 7 май 1950 г., Павликени

Обединените демократични сили (2002–2005 г.). Народен представител в 40-ото Народно 
събрание; член на комисията по външна политика; член на комисията по европейска 
интеграция (2005–2009 г.). Заместник-председател на Народното събрание на Република 
България (2008–2009 г.).

Министър на външните работи на Република България (1997–2001 г.).•	

Председател на Института за демокрация и стабилност в Югоизточна Европа (от 2004 г.). •	
Член на международния консултативен комитет към организацията «Democracy Coalition 
Project», в партньорство с фондация «Bertelsmann», организацията «Freedom House» 
и Центъра на Република Гана за демократично развитие (от 2006 г.). Член на групата 
за консултации на Southern Leaders' Round Tables (SLRT) към Специалния отдел за 
сътрудничество между развиващите се страни (Special Unit for South-South Cooperation) (от 
2006 г.). Председател на управителния съвет на Съюза на малките и средни предприятия в 
България (от 2007 г.).

Специално златно отличие на Академията на САЩ за постижения; Орден на Кралство Дания, •	
първа степен; удостоена с медал от Република Малта; Почетен знак на Венеция; Рицар на 
Легиона на честта, Франция; удостоена с Кръст на Ордена за обществена служба от Краля 
на Испания; удостоена с медал за толерантност от организацията «B'nai B'rith».

Контакти: Брюксел Страсбург

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
03F142
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Тел. : +32 (0)2 28 45242
Факс : +32 (0)2 28 49242

Parlement européen
Bât. Louise Weiss
T08069
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Тел. : +33 (0)3 88 1 75242
Факс : +33 (0)3 88 1 79242

Електронна поща: nadezhda.neynsky@europarl.europa.eu

Интернет страница: http://www.nadezhdaneynsky.eu
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Член на: Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на •	
храните

Делегация в съвместния парламентарен комитет ЕС–Чили•	

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея•	

Заместник-член на: Комисия по промишленост, изследвания и енергетика•	

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС–•	
Молдова

Делегация за връзка с държавите от Машрек •	

Биография:

Инженер, специалност «Химическа кибернетика», Москва (27.02.1975 г.). •	

Кандидат на техническите науки, София (27.04.1980 г.). Старши научен сътрудник ІІ степен •	
(март 1990 г.). 

Доктор на техническите науки (17.12.1998 г.). Професор (2000 г.).•	

Аспирант във Висшия минно-геоложки институт (ВМГИ), София (1977–1980 г.). Централен •	
институт по комплексна автоматизация, София (1985 г.). 

Научен сътрудник и старши научен сътрудник, заместник-директор на съвместен научно-•	
внедрителски център между Минно-обогатителния комбинат «Горубсо» и Висшия минно-
геоложки институт (1980–1990 г.). 

Доцент и професор в Минно-геоложки университет, София; директор на Колеж по минно •	
дело и металургия, Кърджали (1990–2007 г.). 

Член на редакционната колегия на списание «Геология и минерални ресурси» (от 2002 г.).•	

Член на Съюза на учените в България (от 1984 г.). Член на Съюза на химиците в България •	
(от 2006 г.). Член на Висшата атестационна комисия (2004–2007 г.). Световен конгрес по 
обогатяване (International Mineral Processing Congress), член на научен консултативен 
комитет, член на Балканската минна академия (2004 г.) и чуждестранен член на Руската 
минна академия (2007 г.).

Отличен със Златен орден на труда (1985 г.), златен медал на Международния технически •	
панаир (1989 г.), инженер-обогатител на Република България (2001 г.), златен медал на 
Техническото изложение «East West Euro Intellect» (2003 г.). 

Почетен гражданин на град Кърджали (2005 г.).•	

Автор на 4 учебника, 3 монографии, 160 публикации, 36 патента.•	

Контакти: Брюксел Страсбург

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
09G354
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Тел. : +32 (0)2 28 45384
Факс : +32 (0)2 28 49384

Parlement européen
Bât. Winston Churchill
M02034
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Тел. : +33 (0)3 88 1 75384
Факс : +33 (0)3 88 1 79384

Електронна поща: vladkotodorov.panayotov@europarl.europa.eu

Интернет страница: http://www.vladkopanayotov.eu
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Антония ПЪРВАНОВА 
Група на Алианса 
на либералите и демократите
за Европа
 

Ще работя за приемане на законодателство за защита правата на 
пациентите, правата на жените и равенството между половете, 
здравеопазването, околната среда, енергийната сигурност и 
срещу трафика на хора.

Избрана 
с политическа сила:

Национално движение за стабилност и възход (НДСВ)

Роден на: 26 април 1962 г., Добрич

Заместник-
председател

Делегация в Евро-средиземноморската парламентарна асамблея  – •	
заместник-председател на Комисията по енергия, околна среда и 
води, член на Комисията по правата на жените.

Член на: Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на •	
храните
Комисия по правата на жените и равенството между половете. •	
Координатор за АЛДЕ
Делегация за връзки с Канада•	

Заместник-член на: Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите•	
Делегация за връзки с държавите от Машрек •	
Делегация за връзки с Иран•	

Биография:

Магистър по ме•	 дицина, Медицински университет, Варна (1989 г.); магистър по здравен 
мениджмънт, Медицински университет, Варна (1997 г.); магистър по обществено здраве, 
Маастрихт, Нидерландия (1998 г.); магистър по управление на здравеопазването, 
Медицински университет, София (2005 г.).

Лекар в районна болница, град Добрич (1989–1997 г.); научен сътрудник, University College •	
London (UCL) (1998–2001 г.).

Национално движение за стабилност и възход (НДСВ), от 2002 г.: член на Контролния съвет, •	
член на Политическия съвет, председател на Съвета по здравеопазване.

Народен представител в 39-ото и 40-ото Народно събрание от парламентарната група на •	
НДСВ (2001–2009 г.); заместник-председател на Комисията по здравеопазването (2007–
2009 г.), член на Комисията по външна политика, член на Комисията по европейски въпроси, 
член на Комисията по парламентарна етика.

Член на Кралското медицинско дружество (Royal Society of Medicine) (1998–2001 г.); член •	
на Дружеството за управленски информационни системи в здравеопазването (Healthcare 
Information and Managament Systems Society) (от 2001 г.); почетен член на Факултета 
по обществено здраве към Медицинска академия (от 2001 г.); член на Имунизационен  
консултативен съвет (от 2008 г.). 

Член на European Friends of Israel (от 2008 г.). Член на HOG (от 2008 г.). Член на: Friends of •	
Europe; Европейски енергиен форум; 
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Заместник-председател на Работната група за репродуктивно здраве, ХИВ/СПИН и разви-•	
тие към Европейския парламент; Член на: Европейски парламентарен форум за население 
и развитие; Европейска парламентарна асоциация; Платформа за физическо и душевно 
здраве; Европейски депутати срещу рака; Интергрупа на федералистите; Интергрупа за 
здравето; MEP Heart Group; EP Interest Group on Musculosceletal Disorders. 

Контакти: Брюксел Страсбург

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
09G265
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Тел. : +32 (0)2 28 45568
Факс : +32 (0)2 28 49568

Parlement européen
Bât. Winston Churchill
M02030
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Тел. : +33 (0)3 88 1 75568
Факс : +33 (0)3 88 1 79568

Електронна поща: antonyia.parvanova@europarl.europa.eu

Интернет страница: http://www.parvanova.eu

Димитър СТОЯНОВ 
Независими членове

 

Боря се за Европа на Отечествата, на независимите държави, 
които си сътрудничат в Европейския съюз равнопоставено. 

Избран 
с политическа сила:

Атака

Роден на: 17 май 1983 г., София
Член на: Комисия по правни въпроси•	

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС–бивша •	
югославска република Македония
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест•	

Заместник-член на: Комисия по регионално развитие•	
Комисия по земеделие и развитие на селските райони•	
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС–Украйна•	

Биография:

Заместник-председател на политическа партия •	 «Атака» (от 17 април 2005 г.). Народен  
представител в 40-ото Народно събрание на Република България и парламентарен секретар 
(от 11 юли 2005 г.). Заместник-председател на Комисията по европейска интеграция.
Наблюдател в Европейския парламент (септември 2005 г. – 31 декември 2006 г.).•	
Член на Управителния съвет на Българската федерация по фехтовка (от август 2005 г.).•	
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Контакти: Брюксел Страсбург

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
02F158
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Тел. : +32 (0)2 28 45654
Факс : +32 (0)2 28 49654

Parlement européen
Bât. Winston Chirchill
M02017
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Тел. : +33 (0)3 88 1 75654
Факс : +33 (0)3 88 1 79654

Електронна поща: dimitar.stoyanov@europarl.europa.eu

Интернет страница: http://www.ataka.bg

Емил СТОЯНОВ 
Група на Европейската народна партия 
(Християндемократи)

 

Медиите и културата са интегриращата сила между европейските 
народи. Това обстоятелство ни задължава да бъдем изключително 
загрижени за тях и да ги подкрепяме с всички средства.

Избран 
с политическа сила:

ГЕРБ

Роден на: 12 юли 1959 г., Пловдив
Член на: Комисия по култура и образование•	

Делегация за връзки с Израел•	

Заместник-член на: Комисия по транспорт и туризъм•	
Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия•	

Биография:

Магистърска степен по литература (1980–1985 г.), Пловдивски университет «Паисий •	
Хилендарски» и Лайпцигски университет.
Основател на Университетското издателство на Пловдивския университет (1990 г.). •	
Основател на издателство «Пигмалион», специализирано в издаването на немскоезична •	
художествена литература (1992 г.). 
Заместник-генерален директор на Българската национална телевизия (1998 г.). •	
Основател и президент на телевизия «Европа» (2000 г.). Основател на Фондация «Пигмалион» •	
(2005 г.).
Кръст за наука и изкуство (Австрия) (2002 г.). Кръст на Ордена на заслугите (Германия) за •	
заслуги към германската култура (2005 г.).
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Контакти: Брюксел Страсбург

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
11Е157
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Тел. : +32 (0)2 28 45287
Факс : +32 (0)2 28 49287

Parlement européen
Bât. Louise Weiss
T08065
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Тел. : +33 (0)3 88 1 75287
Факс : +33 (0)3 88 1 79287

Електронна поща: emilstefanov.stoyanov@europarl.europa.eu

Интернет страница: http://www.emilstoyanov.eu

Владимир УРУЧЕВ 
Група на Европейската народна партия
(Християндемократи)

Обща външна енергийна политика на Европейския съюз 
срещу рисковете на енергийната зависимост. Повсеместни 
нисковъглеродни технологии и енергийна ефективност срещу 
климатичните промени.

Избран 
с политическа сила:

ГЕРБ

Роден на: 17 октомври 1954 г., Буково
Член на: Комисия по промишленост, изследвания и енергетика•	

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество  •	
ЕС–Русия 

Заместник-член на: Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на •	
храните
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество  •	
ЕС–Армения, ЕС–Азербайджан и ЕС–Грузия.

Биография:

Магистърска степен по ядрено инженерство (1975–1981 г.). Квалификационна степен •	
«Мениджър», бизнес организация и управление (2001–2003 г.).

Ръководител направление «Инженерна поддръжка», АЕЦ «Козлодуй», (1994–1997 г.). •	
Ръководител направление «Експлоатация на 1–4 блок» в АЕЦ «Козлодуй» (1997–2000 г.). 
Главен инженер на блокове 1–4 на АЕЦ «Козлодуй» (2000–2007 г.).

Член на ENISS Steering Committee, Foratom (2006–2007 г.).•	

Заместник-председател на Европейски енергиен форум (от 2009 г.).•	
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Филиз Хакъева ХЮСМЕНОВА 
Група на Алианса 
на либералите и демократите
за Европа

Няма попътен вятър за кораб без посока. 

Избрана с 
политическа сила:

Движение за права и свободи

Родена на: 10 юни 1966 г., Силистра
Заместник-
председател на:

Комисия по регионално развитие•	

Член на: Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество  •	
ЕС–Армения, ЕС–Азербайджан и ЕС–Грузия.
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест•	

Заместник-член на: Комисия по заетост и социални въпроси•	
Делегация за връзки с Китайската народна република•	

Биография:
Магистър по френска и руска филология, Великотърновски университет «Св. Св. Кирил и •	
Методий». 
Експерт по чужди езици в Регионален инспекторат на Министерството на образованието и •	
науката (1997–1999 г.). Асистент по методика на обучението по френски език в университет 
«Ангел Кънчев», филиал гр. Силистра (1995–1997 г.)
Член на Централното оперативно бюро на ДПС (от 2005 г.). Заместник-председател на •	
ДПС (от 2010 г.). Заместник-кмет на община Силистра (1999–2001 г.). Заместник-областен 
управител, Областна администрация, гр. Силистра (2001–2003 г.). Народен представител 
в 40-ото Народно събрание, Парламентарна група на Движението за права и свободи 
(2005–2007 г.). Министър без портфейл, Министерски съвет на Република България (2003–
2005 г.). 
Член на Европейския парламент от групата ALDE, от квотата на ДПС от 2007 г. •	

Контакти: Брюксел Страсбург

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
05F361
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Тел. : +32 (0)2 28 45145
Факс : +32 (0)2 28 49145

Parlement européen
Bât. Louise Weiss
T08061
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Тел. : +33 (0)3 88 1 75145
Факс : +33 (0)3 88 1 79145

Електронна поща: vladimir.urutchev@europarl.europa.eu

Интернет страница: http://www.urutchev.eu
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Контакти: Брюксел Страсбург

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli, 09G342
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Тел. : +32 (0)2 28 45903
Факс : +32 (0)2 28 49903

Parlement européen
Bât. Winston Churchillk M02032
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024, F-67070 Strasbourg Cedex
Тел. : +33 (0)3 88 1 75903
Факс : +33 (0)3 88 1 79903

Електронна поща: filizhakaeva.hyusmenova@europarl.europa.eu
Интернет страница: http://www.filizhyusmenova.com

Членовете на ЕП според договора от Лисабон

Лисабонският договор, който влезе в сила от 1 декември 2009 г., предвижда броя на чле-
новете на ЕП да бъде увеличен от 736 на 751. Този брой няма да бъде променян при бъдещи 
разширявания на Европейския съюз. Според договора новото разпределение по държави ще 
бъде както следва:

*  За мандата 2009–2014 г. Германия ще запази своите 99 членове, а техният брой ще бъде 
намален след изборите през 2014 г.

Съгласно договора от Лисабон България ще има 18-и член на 
Европейския парламент. Според съобщението на Централната 
избирателна комисия това е доц. Светослав МАЛИНОВ, избран с листата 
на «Синята коалиция».  

Доц. Малинов е завършил политология в Софийския университет 
«Св. Климент Охридски» и политически науки в Университета в Йорк 
(Великобритания). Специализирал е в Норвегия, Италия, САЩ и 
Великобритания. Той е доктор на науките и преподавател по политически 
науки в Софийския университет «Св. Климент Охридски». 
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Важни решения на ЕП през последните години
Решения на ЕП в началото на мандат 2009–2014 г.

Резолюция относно защитата на личните данни на европейските граждани, която прекрати •	
временното споразумение за трансфер на банкова информация от ЕС към САЩ чрез мрежата SWIFT;
Обсъждане на стратегия на ЕС за развитие на Дунавския регион;•	
Резолюция по стратегията «ЕС 2020», която ще определи икономическата политика  на ЕС в •	
близките десет години.

Институционални решения и разширяване 
Резолюция в подкрепа на Договора за реформа на ЕС след отхвърлянето на проекта за •	
конституция;
Приключване на преговорите за присъединяването на Хърватия към ЕС. Очаква се страната да •	
стане член на ЕС на 1 юли 2013 г.;
Нови правила за гражданската инициатива, която укрепва европейското гражданство и дава •	
възможността на хората да въздействат на европейския дневен ред, да предлагат нови закони.

Защита на потребителите
Влизане в сила на по-евтини тарифи за роуминг в ЕС;•	
Забрана на канцерогенните вещества и ограничение за съдържанието на опасни вещества в •	
детските играчки;
Споразумение да се подобри защитата на потребителите и функционирането на вътрешния пазар. •	
То ще даде възможност на потребителите да върнат закупен в интернет продукт в рамките на две 
седмици, след като са получили покупката, като същевременно ще задължи онлайн търговците 
да дават на клиентите подробна и точна информация за крайната цена;
Ново законодателство, което трябва да предотврати попадането на фалшифицирани лекарствени •	
препарати в законната дистрибуционна мрежа.

Климатични промени и околна среда
Директивата REACH: задължение за регистриране на всички химикали и замяна на най-•	
опасните;
Налагане на наказателни санкции за тежки щети, нанесени на околната среда;•	
Законодателен пакет за енергийната ефективност с цел постигане на целите на ЕС по отношение •	
на климатичните промени до 2020 г. – намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % (или 
дори с 30 %, ако бъдат изпълнени условията) спрямо 1990 г., добиване на 20 % от енергията от 
възобновяеми енергийни източници, увеличаване на енергийната ефективност с 20 %;
Резолюция за намаляване с 30 % вредните емисии до 2020 г.;•	
Въвеждане на принципа за таксуването на тежкотоварните моторни средства за атмосферно и •	
шумово замърсяване отделно от заплащането на такси за използване на магистралите.

Здраве
Предложение да се даде възможност на държавите членки да забранят култивирането на •	
генетично модифицирани организми (с мотив опазване на околната среда);
Нови правила за етикетиране на храните, които ще позволят на потребителите да направят по-•	
информиран избор.

Икономическото управление
Законодателен пакет с правила за финансов надзор на частния сектор с цел въвеждането на нови •	
правила относно вътрешния дълг и дефицита на държавите членки;
Позиция относно шестте законодателни предложения за икономическото управление в ЕС;•	
Изменение с ограничен характер на Договора за ЕС, което позволява създаването на •	
постоянен европейски механизъм за стабилност. Помощта в рамките на този механизъм ще 
бъде предоставяна при строги условия за бюджетна дисциплина. Той ще замени временния 
Европейски фонд за финансова стабилност;
Подкрепа за Марио Драги за поста на председател на Европейската централна банка;•	
Отхвърляне на предложението на някои държави членки,  които настояват за замразяване •	
на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2014-2020 г. Тези страни трябва да посочат от кои 
приоритети са готови да се откажат в следствие от замразяването на бюджета.

Права на пътниците и транспорт
Нови права за пътниците на железопътния транспорт, включително компенсации за закъснения, •	
като влаковете трябва да бъдат пригодени за хора с увреждания;
Нови права за хората с увреждания за достъп до въздушен транспорт, безплатна помощ на •	
летищата;
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Общи стандарти за гарантиране на висока сигурност на гражданската авиация;•	
Унифициран формат на шофьорските книжки от 2013 г.;•	
Подкрепа за предложение всички шофьори да са равни пред закона, без значение къде се •	
намират в Европа. Новите регулации облекчават обмена на информация между държавите 
членки относно водачите и превозните средства;
Регламент на ЕП за правата на автобусните пътници, пътуващи на разстояние над 250 километра;•	
Правилата за самостоятелно заетите шофьори на автобуси и камиони ще са  същите, като тези за •	
наетите от транспортни фирми.

Заетост и социални въпроси
Лекари, медицински сестри и архитекти ще могат по-лесно да упражняват професията си в •	
чужбина. Квалификацията, придобита в държава членка, се признава в останалите;
500 милиона евро годишно от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за •	
подпомагане на реинтеграцията на пазара на труда;
Резолюция на ЕП за стабилни, надеждни и устойчиви «пенсионни системи». В нея се настоява •	
да се спазват принципите на солидарност между поколенията и националната солидарност и се 
подкрепя идеята за повишаване на пенсионната възраст.

Борба срещу тероризма, финансирането на незаконни дейности, граждански свободи
Финансовите институции ще трябва да проверяват самоличността на клиентите, които откриват •	
сметка или превеждат суми над 15 000 евро;
Казината да проверяват самоличността на всеки клиент, залагащ над 2000 евро;•	
За улесняване на борбата срещу тероризма телекомуникационните компании трябва да пазят •	
информацията за извършените обаждания, но не и тяхното съдържание;
Резолюция за общи правила в международния хазарт в отговор на растящата популярност на •	
презграничните хазартни игри и предизвикателствата, които те поставят, привличайки не само 
редовни участници, но и деца, лица, пристрастени към хазарта и организирана престъпност;
Предложение за по-строги наказания за детската порнография онлайн;•	
Разрешение за използването на телесни скенери за проверка по летищата в ЕС за повишаване на •	
сигурността с допълнението, че използването им трябва да е на доброволен принцип;
Регламент на ЕП увеличава прозрачността при сделки за търговия с оръжия за невоенни цели  •	
и предвижда по-ефективни процедури при износа на оръжие за спортни и развлекателни 
дейности.

Имиграция и свободно движение на хора
Общи правила и минимални стандарти за връщане на нелегални имигранти;•	
Германия и Австрия отвориха трудовите си пазари за работници от осем нови членки на ЕС;•	
Директива с цел работниците от трети страни да получават разрешителни за работа и пребиваване •	
чрез една-единствена административна процедура;
Зелена светлина на България и Румъния за присъединяването им към Шенген;•	
Резолюция срещу повторно въвеждане на граничен контрол в рамките на Шенген;•	
Резолюция за въвеждане на задължителни стандарти за интеграция на най-голямото малцинство •	
в ЕС. Тя призовава за по-добра защита на основните права на ромите и за по-ефективно 
използване на европейските фондове.

ЕП на световната сцена
Призив за всеобщ мораториум на смъртното наказание;•	
Награда «Сахаров» на ЕП за борците за свобода на мисълта и за човешки права; 2009 г. – •	
лауреат Людмила Алексеева, Сергей Ковальов и Олег Орлов за сдружението «Мемориал» и 
за всички защитници на човешките права в Русия (Русия); 2010 г. – лауреат Гилермо Фариняс, 
дисидент от Куба;
Призив за цялостно, трайно прекратяване на израелската блокада на Газа;•	
Резолюция за по-усилена търговия и визово сътрудничество с Русия, но само при гаранции, че •	
ще се подобри спазването на основните човешки права в страната;
Подкрепа за общи стъпки (пътна карта) за установяването на безвизов режим на пътуване между •	
ЕС и Русия.

Енергетика
Резолюция в подкрепа на стрес-тестове на европейските АЕЦ. ЕП призова за подобни тестове в •	
съседните страни, особено Швейцария, Русия, Украйна и Армения. ЕП обсъди необходимостта от 
затваряне на АЕЦ, които не издържат тестовете. 
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Информационно бюро на Европейския парламент в  България
ул.  Московск а №9,  София 1000

тел.  (02)  985 35 45
елек тронна поща:  epsof ia@europar l .europa.eu

w w w.europar l .bg


