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Отчет на дейността
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Асим Адемов
Роден съм на 3 декември 1968 г. в с. Дъбница, община
Гърмен. Завърших средното си образование в НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев. Продължих с висшето си образование в Пловдив, където се дипломирах с бакалавърска
степен по „Българска филология“, а магистърската си степен придобих в Югозападен университет „Неофит Рилски“,
Благоевград, по специалност „Публична администрация“.
Започнах професионалната си кариера като учител по
български език и литература в основно училище „Христо
Ботев“, с. Долно Дряново, община Гърмен, където след повече от 20 години стаж станах негов директор.
През периода 2011 – 2014 г. бях избран за общински
съветник от квотата на ГЕРБ в Общински съвет – Гърмен.
Заех поста заместник областен управител на област Благоевград през декември 2014 г. по време на второто правителство на Бойко Борисов и заемах длъжността до началото на 2017 г., когато бях освободен от служебния кабинет
на Огнян Герджиков.
От 14 септември 2017 г. съм член на Европейския парламент на мястото на Мария Габриел, която стана еврокомисар. След края на 8-ия мандат на Европейския парламент имах честта да бъда преизбран за евродепутат от
листата на ГЕРБ/СДС.
Настоящият документ цели да представи отчет на дейността ми като член на Европейския парламент за периода 2017 – 2019 г.
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Какво постигнах
за изминалия мандат?
На първо място допринесох за информираността на най-младите членове на нашето общество чрез постоянните ми обиколки из
страната, част от кампанията „Да опознаем ЕС“. По време на обиколките из училищата в най-малките и големите региони на България
представях дейността на Европейския парламент и функциите на
евродепутатите.
Повдигнах, оказа се, много належащ въпрос в образователната
система – комуникацията. Вярвам, че не само в образованието, но
и в политиката, а и във всички сфери на обществото комуникацията
е ключов фактор за развитието и просперитета. Когато няма комуникация, няма разбиране, няма развитие и съответно няма добри
резултати. Трябва да работим в посока подобряване на комуникацията между учителите и родителите, за да могат заедно да постигнат
най-доброто за младото поколение.
Вярвам, че спомогнах гласът ни в ЕС да бъде чут. Възползвах се
от всяка възможност да се изкажа пред колегите си евродепутати
в пленарна зала, а и пред цяла Европа, за да защитя интересите на
България, да изкажа нашата гледна точка.
Посрещнах десетки посетителски групи в Брюксел, където ги
запознах отблизо с работата на Парламента, с работата на нашите
депутати, със залите, в които заседаваме. В днешно време се наблюдава феноменът „евроскептицизъм“. Вярвам, че в сърцето на този
проблем се крие всъщност лоша комуникация. Оказа се, че хиляди
граждани на Великобритания не разбират и не осъзнават какво е
да си член на ЕС и какви са предимствата от това. И точно това неразбиране доведе до днешното развитие на нещата – Брекзит е не-
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избежен и от него всички ще излезем губещи. Затова не пропускам
възможност да посрещна нови посетители в Брюксел, за да се запознаят отблизо с работата на ЕП, с нашата работа като евродепутати и
да зададат всички въпроси, които имат към нас. Разбира се, от петък
до неделя всяка седмица съм в различни региони на страната ни за
срещи с хората. Като цяло едно от най-големите ми постижения за
последните две години е, че успях да съвместя напрегнатата работна седмица в ЕП с контакта с хората, и вярвам, че това има положителен ефект.

I. Работата в ЕП

Благодарен съм на моите колеги евродепутати, с които изградихме един силен и сплотен екип. Екип, който достойно защити името
на ГЕРБ в групата на ЕНП в Европейския парламент и достойно представи и защити националните интереси на България в Европейския
парламент.
Благодаря и на моите сътрудници в Брюксел – Антоанета и Ангел, както и на местните сътрудници в информационните ми офиси
в България – Мария, Антония, Ясен, Осман, Валери и Весела. За времето, в което съм в тук, посрещнах и десетки стажанти, които имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на Европейския
парламент.
Представям на Вашето внимание подробен отчет за дейността
ми като член на Европейския парламент за изминалия 8-и мандат на
Европейския парламент и двете години от него, в които имах честта да бъда Ваш представител. Работата ми продължава в рамките на
9-ия парламентарен мандат на ЕП като член на ЕП от групата на ЕНП.
През следващите пет години ще продължавам да защитавам Вашите
интереси и да работя за благото на всички европейски граждани.
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През 2017 г. като заместник на Мария Габриел аз станах член на
комисията LIBE (Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи) и заместник в комисията AFET (Външни работи) и DROI (подкомисията по човешки права). Участвах активно в работата по ключови
досиета за ЕС и, разбира се, за България. Неведнъж имах възможността да изразя мнение и да защитя националната ни позиция по
темата за присъединяването ни в Шенген. Това е именно и темата,
която обединява всички български представители в Европейския
парламент, тема, по която няма две мнения. Винаги съм повтарял
и ще продължавам да повтарям, че всяко забавяне на присъединяването ни показва двоен стандарт и представлява риск за отчуждаване на българския гражданин от европейските ценности, които
всички тук проповядваме. Нормално е, разбира се, да има критерии
– но веднъж щом те са изпълнени, няма повод за допълнително размишление и забавяне на присъединяването ни в шенгенското пространство. Няма причина също това присъединяване да е поетапно

7

I. Работата в ЕП

Асим Адемов

ДЕПУТАТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

– след 7 години работа по темата, след ясните резултати и усилия на
правителството ни е време да се пристъпи към обещаните действия.
В комисията LIBE разглеждаме и приемаме досиета, касаещи
миграцията, информационните системи по външните граници на
държавите от съюза, както и визовите либерализации за трети държави. Още една тема, която наследих от г-жа Габриел, е визовата либерализация за гражданите от страните от Западните Балкани. Поех
досие, касаещо либерализацията на визите за Косово. Едно такова
досие не изисква само седене зад бюро. За да успееш да докараш
нещата до край, трябва да приемеш каузата като своя, да се запознаеш в детайли със ситуацията, тоест да се срещнеш с много хора,
в този случай представители на властта и гражданското общество,
да отидеш на място и да събереш всички доводи, нужни за защита
на каузата. Аз бях в Косово и имах възможността да се запозная с
млади динамични хора, които искат да пътуват, да се развиват и да се
връщат в държавата си със свежи сили и знания. Усетих належащата
нужда да се подаде ръка на това младо общество, особено имайки
предвид, че тази ръка е била обещана от европейските институции
след покриването на определени стандарти. Косово се показа добър ученик, примерен и изпълнителен. Време е ЕС да изпълни обещанието си и да либерализира визовия режим за страната. На този
етап досието бе одобрено в пленарна зала с голямо мнозинство и
оставяме топката в полето на Съвета на ЕС, където ще се конкретизира решението за визовата либерализация за Косово.
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С министър Дурата
Ходжа след гласуването на доклада за визовата либерализация
за Косово в комисията
LIBE на ЕП

С председателя на парламента на Република Косово на
официална визита
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Последните две години бяха много динамични. Работата на евродепутатите е разпределена в три държави: Белгия – Брюксел, където
заседаваме в комисии, Франция – Страсбург, където се събираме на
пленарна сесия и гласуваме договореното в комисии, и разбира се,
България, където развивам няколко мои инициативи, главно в сферата на образованието. От началото на мандата ми като евродепутат
се научих да се възползвам от всяка свободна секунда – чакайки на
опашка за самолет или в задръстване на път за работа, за да подредя
деня си и задачите, които ме очакват. Тъй като Европейският парламент е работно място на минимум 28 националности, работата е
изключително концентрирана и не робува на стандартите за 8-часов
работен ден, така че да позволи на политиците да развиват успешно
дейността си и в държавите, в които са избрани. И наистина, 7 дни
понякога едва стигат.

Едно от основните задължения на членовете на Европейския
парламент е да дават отчет за дейността си в реално време
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Изслушване в Европейския парламент на Мария Габриел – комисар по
Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж

ДЕПУТАТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Станах посланик на кампанията за по-безопасен интернет
#SaferInternet4EU, която е по инициатива на българския еврокомисар
Мария Габриел
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Гласуване на пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург

На заседание на
комисията по
Граждански права,
свободи и вътрешен ред
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На конгрес на Европейската народна партия в Загреб, ноември 2019 г. –
избиране на нов председател на ЕНП – Доналд Туск
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С приятеля на България и лидер на групата на ЕНП в ЕП
Манфред Вебер

17

Асим Адемов

II. Близо до гражданите

ДЕПУТАТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Посвещавам голяма част работата си
на диалози с гражданите – за две години
посетих стотици малки и големи населени места в България, за да бъда близо до
гражданите и да им представям работата
на нашия силен отбор в Европейския парламент.

В град Перник
Село Аврен, общ. Крумовград

Бургас
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На посещение в детска градина в село Градежница, община Тетевен
Черноочене, обл. Кърджали
Пенсионерски клуб в Търговище
Търговище

Зала „Арена Армеец София“
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С Мария Габриел, областния управител
Митко Стайков и кмета на Търговище Дарин
Димитров на посещение на ежегодния панаир в
Търговище

С умелите производители на домашни печива на панаира в Търговище
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На посещение в село
Борино, област Смолян

ДЕПУТАТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

На посещение при берачки на ягоди – Опака

Община Омуртаг,
обл. Търговище

На посещение в
Крумовград
В град Кубрат
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Допринесох за произвеждането на голямо метално сърце
за събиране на пластмасови
капачки в подкрепа на благородната кауза „Капачки за
бъдеще“.

С моя помощ бе открита и цветна леха във формата на знамето на
Европейския съюз. Тя се намира в Приморския парк на Бургас до монумента Пантеона. Цветната фигура е оформена със ситни сини цветя,
а в средата са 12 звезди от цъфтящ в яркожълто тангентис.

Община Завет
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ДЕПУТАТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

спонсорирани посетителски групи в ЕП

Всяка година посрещам по минимум 110 човека, официални мои посетители в Европейския
парламент, Брюксел. Гостите ми имат възможността да разгледат Европейския парламент, неговата
работа отблизо и да усетят духа, в който работим.
Посрещаме посетителите с лекция относно състава и функционирането на Европейския парламент
и след това те имат възможността да се потопят в
парламентарния дух, като видят отблизо пленарната зала, където 751 депутати заседаваме, дискутираме и гласуваме. За периода 2017 – 2019 г. над
230 човека посетиха ЕП по моя покана.
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Конкурс есе
„БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ –
НАШЕТО НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“
Целта на конкурса, насочен към ученици от 8 и 9 клас, е да се провокират младите хора да изразят личните си позиции по темата за
настоящето и бъдещето на България в Европейския съюз. „След успешното провеждане на такъв конкурс в област Благоевград и проявения засилен интерес от младежите стартирам и в област Бургас.
Учениците са носители на иновативно мислене. Имат какво да ни кажат и да насочат вниманието ни към аспекти от обкръжаващата ни
среда, останали незабележими, но криещи потенциал.“
Победителите в конкурса посетиха
Европейския парламент в Брюксел по моя покана
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IV. Мисия образование

Да опознаем ЕС
Част от обиколките ми са посветени на инициативата,
която развивам в България „Да опознаем ЕС“. Вярвам, че
голяма част от евроскептицизма и национализма, които
постепенно назряват като феномени в много държави
в ЕС, се дължат на неразбиране на това за какво служат
и как функционират европейските институции. Заради
това реших да започна информационна кампания, с която да представя в най-общи линии как работи ЕС и защо
членството ни е изключително важно за просперитета на
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Асим Адемов

ДЕПУТАТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Кърджали

страната. Кампанията е насочена предимно към младите европейски граждани – българските ученици от 11 и 12 клас. Важно е младото поколение да расте информирано и да взима информирани
решения. Това е единственият начин да се преборим с пропагандата
и фалшивите новини, които ни заливат ежедневно.
Чрез интерактивна мултимедийна презентация учениците се
запознават с историята за създаването на Европейския съюз и различните институции, функциите им и ролята, която изпълняват на
международно ниво. Младежите задават въпроси, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС, възможностите им като
пълноправни граждани на Европейския съюз и други.
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IV. Мисия образование
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Да върнем родителите в училище
Централна част от моята работа като
политик е една кампания, която развих с
подкрепата на министъра на образованието г-н Красимир Вълчев и МОН – „Да
върнем родителите в училище“. Идеята на кампанията е да изложи на преден
план наболелия проблем с комуникацията между родители, учители и ученици. В
днешно време наблюдаваме постепенно
уронване на доверието и уважението към
българския учител. Все по-малко се търси
пряка комуникация с учителя, при когото
детето ни има лош успех или поведенчески проблеми. Прекалено малко родители
се свързват с учителите по електронна
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Асим Адемов

ДЕПУТАТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

МЕЛИ
ДООДИТ

Основната цел на инициативата е да се подобри осведомеността
сред учащите се относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския
парламент като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред
Всяка година стотици хиляди младежи у нас завършват гимназиалното си образование, като голяма част от тях продължават житейския си път, без да са запознати с основни моменти от съществуването и историята на нашата държава. А народопсихологията се гради
чрез историята, чрез националната принадлежност. Чрез образованието. Трябва да учим децата си през какво е минала страната ни,
как сме расли по време на комунизма, а и в зората на демокрацията.
Знанието е най-силното оръжие, което можем да дадем на младото
поколение. Аз съм посветил живота си на образованието и винаги
ще работя за просперитета на младото поколение, защото то е бъдещето. Младите хора са надеждата и единственото решение на проблемите, пред които сме изправени днес.

IV. Мисия образование
поща или социални мрежи. Оставяме разговорите за родителските
срещи. А тогава или не остава време, или ни е неудобно да изложим
конкретни и персонални проблеми пред всички присъстващи.
През дългите години, в които съм бил учител и директор, успях
да идентифицирам този проблем. А в началото на мандата си като
евродепутат поръчах национално проучване на тема „Степента на
отчужденост на родителите към училищния живот на своите деца“,
изготвено от изследователски център „Тренд“, с което преобразувахме проблема в цифри – 80% от родителите се доверяват единствено на детето си за информация, свързана с училищния му живот.
А щом констатират проблем с агресията, само 2% преминават към
консултация с училищния психолог. Само 36% от родителите знаят,
че в училището има психолог! Разбира се, комуникацията не е едностранен процес. За тази нарушена комуникация вина има и част от
учителското съсловие. Част от тях също нямат доверие на родителите, държат се на дистанция, не търсят мнението им и не успяват да ги
привлекат като партньори за постигането на педагогическите цели.

Асим Адемов

ДЕПУТАТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Форум „Да върнем
родителите в
училище“ София

„Да върнем родителите в училище“ е кампания, която не цели
само да идентифицира проблем, но да събере впечатленията на
всички засегнати страни и да извади на показ добри практики и
идеи за подобряване на комуникацията между родителя и учителя.
През изминалата година организирахме форуми в София, Бургас,
Благоевград и Тетевен, като в кампанията взеха участие над 500 учители, родители и асоциации и сдружения. Събрахме впечатления,
въпроси, предложения и добри практики. Тук бих искал специално
да благодаря на зам.-министъра на образованието инж. Таня Михайлова, която ме подкрепи и взе активно участие във всички форуми,
които организирах.

Форум „Да върнем родителите в училище“ Бургас
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Асим Адемов

ДЕПУТАТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Изложба „Моята България“
по случай Деня на народните будители, ЕП
Денят на народните будители е посветен на делото на книжовниците и просветителите, съхранили през вековете
духовните ценности на нацията, нейните морал и стремеж към образование и
книжовност. За да отдадем почит на този
свят български празник, организирах изложба на тема „Моята България“, представяща силата на българската книжовност
и култура през очите на младите таланти
на България. Бяха изложени портрети на
български будители и авторски картини на ученици от българското училище
„Пейо Яворов“ в Брюксел. Събитието откриха Н.Пр. г-жа Мая Добрева, извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Кралство Белгия и Великото херцогство Люксембург. Имахме удоволствието да се насладим на български стихотворения и песни,
представени от учениците на българското училище.

Форум „Да върнем родителите в училище“ в Благоевград
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Асим Адемов

Будителите на моя роден край, които трябва да помним
Съвместно с РУО организирах конкурс за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Деня на народните будители. Темата на
конкурса бе: „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“. В него взеха участие ученици от 8 до 12 клас от областите Буграс, Благоевград, Кърджали, Разград, Търговище, Смолян и Сливен.
Презентациите на участниците включват информация за живота и
делото на народни будители от родния край на участниците – запознаване с тяхното дело за съхраняване на българския дух и идентичност, мястото им в европейското културно наследство, паметници
и символи в региона, които са израз на почит и признателност към
тяхното дело. Работите бяха оценени от жури. Награждаването се
извърши на тържествена церемония, на която бяха връчени по три
награди за всяка област – голямата награда бе посещение в Европейския парламент в Брюксел и две поощрителни награди.

ДЕПУТАТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Виктория Барчинкова –
12 А клас от ППМГ „Васил
Левски“, Смолян
Елинор Георгиева, I СУ „Свети
Седмочисленици“, Търговище

Целта на конкурса бе да насочи вниманието на учениците към
историческата памет на личности от родния ни край, които са отдали своя живот за съхраняването на българския дух и сила. Да се
изложат важни факти и събития, които са значими за съхраняване
на българската идентичност и приобщаване към европейските ценности. Младите хора да осъзнаят ролята на културното наследство
за формиране на националната идентичност. Конкурсът се проведе
в Бургас, Благоевград, Кърджали, Разград, Търговище, Смолян и Сливен.
Анна Пенчева от
Професионална гимназия
по икономика „Алеко
Константинов“, Кърджали

Огняна Самарджиева –
ученичка в 8 клас на Езикова
гимназия „Акад. Людмил
Стоянов“, Благоевград
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Образованието е моето призвание. По време на обиколките си из
страната винаги посещавам училища, наблюдавам учебния процес и
отговарям на въпросите на младежите относно работата ми в Европейския парламент.
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Асим Адемов

ДЕПУТАТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Поморие

С Мария Габриел на откриването на Generation Code:
Born at the Library – интерактивна изложба, организирана по програма „Публични библиотеки 2030“ в ЕП

село Венец област Шумен
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Асим Адемов

ДЕПУТАТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Посрещане в Брюксел на представители на МОН
Посрещнах делегация от Министерството на образованието и
науката, начело със зам.-министър Таня Михайлова, РУО, директори и учители от професионални гимназии от цялата страна, на тема
дуалното образование и професионалните обучения в страната и
Европа.
Официалната визита стартира с посещение в Центъра за професионално обучение на франкофоните в Брюксел, където са представени възможностите за професионална специализация за ученици,
навършили 15 години и търсещи да научат и практикуват занаят,
както и за младежи, които искат да започнат свой бизнес или работа
в дадено предприятие.
В Европейския център за професионално
образование, който е
единствен в Брюксел,
се обучават повече от
7000 младежи и възрастни по над 80 професии. Над 5000 от тях
преминават специализирани програми за
стартиране на собст-
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вен бизнес. Най-много се търсят
програмите за подготовка на дигитални специалисти, брокери, строители, организатори на събития,
както и професиите от отрасли
като транспорт, социални услуги
и хранително-вкусова индустрия.
За целта освен мениджърски, те
трябва да придобият и професионални умения за съответния занаят. Преподавателите в Центъра са 490, като всички са представители
на бизнеса.
В края на визитата беше демонстриран проектът “BRIC” за изграждане на еко постройки от рециклиран дървен материал. От Европейския център за дуално обучение са изградили две помещения
с материал само от две дървета. В тях вече има ток и отоплителна
инсталация, поставени от обучаващите се. Домакините обясниха, че
предвиждат да демонтират една от постройките си и с материала от
нея да изградят еко радио студио с обучителни зали по комуникации.
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Западни Балкани

ДЕПУТАТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

„Пътят към Брюксел минава през задълбочаването на регионалното сътрудничество и развитието на добросъседските отношения.
Ключов момент за приемането на Западните Балкани е укрепването
на етническата и религиозна толерантност, свободата на религията и вероизповеданието. Кандидат-членките трябва да поставят на
дневен ред фундаментални ценности, заложени в договора на ЕС,
а именно толерантността, многообразието и взаимното уважение“.

Толерантността в Западните Балкани: ключ към Европа
10 май , зала 8, НДК

По моя инициатива и съвместно с моя колега Андрей Ковачев
се организира форум на тема „Толерантността в Западните Балкани:
ключ към Европа“. Форумът предостави платформа за диалог между
представители на ресорни министерства в областта на културата и
младежта в държавите от Западните Балкани, гражданското общество под формата на проевропейски сдружения от неправителствения сектор, младежки организации и по-малко представените религиозни общности в шестте държави от региона.
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Събитието бе в съзвучие със Стратегията на Комисията за Западните Балкани, където е изтъкнато, че страните от региона „трябва да
инвестират повече в младото поколение, в нашите бъдещи граждани на ЕС и да им дадат перспектива за бъдещето, не за миналото“.
Толерантността се дискутира в два панела: от една страна етническа толерантност, а от друга – религиозна. Първият панел засегна междуетническите различия като вероятни пречки пред устойчивостта на добросъседските отношения и как те могат да бъдат
преодолени. В този панел се включиха зам.-министри на културата
и младежта от шестте държави, както и младежки организации и
други асоциации от неправителствения сектор, сред които: Young
European Federalists (Македония), Regional Youth Cooperation Office
и др.
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ДЕПУТАТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Събитието бе насочено не само към подпомагането на диалога,
но и взаимното припознаване на основни европейски ценности,
като толерантността, многообразието и взаимното уважение. За тази
цел ще бъде подписана неполитическа, необвързваща държавите
декларация, която да послужи за основа на изграждане на мрежа
от контакти между проевропейски неправителствени организации,
духовни общности и гражданско общество, работещи в сферата на
междурелигиозната и междуетническа толерантност на Западните
Балкани.
Инициативата бе открита от г-жа Лиляна Павлова, министър за
Българското председателство на ЕС, г-н Георг Георгиев, зам.-министър на външните работи на Република България, г-н Цветан Цветанов, бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ в Народното събрание и зам.-председател на политическа партия ГЕРБ, и
специален гост на събитието беше д-р Милен Врабевски – учредител и председател на фондация „Българска памет“.
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ДЕПУТАТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

На протест с българските превозвачи в Страсбург

Пакет мобилност
По другата наболяла не само
за България но и за цяла Европа
тема – Пакета мобилност, ние, българските представители в ЕП, работим сплотено и единно. Заедно
с колегите си от България, Полша,
Румъния внесохме много поправки
в защита на транспортния сектор и

50

На протест с българските превозвачи в Брюксел

неговите интереси. Още в началото на миналата година
изготвихме обща позиция по темата, подписана от всички 17 български евродепутати. Това е и една от главните
ни теми на всяко заседание на българската делегация.
Вярвам, че блокирането на досието е успех и е показателно за това, че текущата конфигурация в ЕП не е готова
да стигне до консенсус по темата и гласуването трябва
да бъде отложено. Ще продължаваме да полагаме усилия интересите на транспортния бранш в България да
бъдат представени и защитени коректно.
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V. Мисия земеделие
През май 2019 г. имах честта да бъда преизбран от българските
граждани за член на Европейския парламент за новия мандат 2019
– 2024 г. Това мое преизбиране беше, от една страна, безценна възможност да продължа с пълна сила инициативите, които започнах,
и от друга страна, ново начало – шанс за мен да работя по комисии,
по-тясно свързани с моя живот и моята кариера. Станах член на комисията по Образоване и култура на ЕП и заместник-член в комисията по Земеделие и развитие на селските райони. Именно като
зам.-член на комисията по земеделие аз реших да развия една инициатива, една идея, която се оказа, че немалко хора споделят – заедно с други колеги от ЕП съучредих Европейския форум на храните.

ДЕПУТАТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейски форум на храните
Учредителното събитие, което се проведе в сградата на Европейския парламент в Брюксел,
беше уважено и от еврокомисаря по Иновации, научни изследвания, култура, образование и
младеж Мария Габриел.
Целта на форума бе да осигури платформа за дебат между
всички участници в устойчивото
производство на храни. Преходът към Обща европейска политика на храните, предназначена
да се вслушва по-внимателно и
да откликва по-бързо на очакванията на европейските потребители, също ще бъде обект на
дискусии.
Членовете на ЕФХ могат да включват евродепутати, фермери,
компании за храни и напитки, фирми за търговия на дребно с хранителни стоки и услуги, европейски и/или национални федерации и
секторни асоциации, неправителствени организации, университети
и научноизследователски центрове.
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Информационни офиси
В началото на мандата си открих информационни офиси в Благоевград, Кърджали, Бургас, Търговище и Разград, като за времето,
е което съм евродепутат, посетих над 50 общини и стотици малки
и големи населени места. От началото на новия мандат открих нови
информационни офиси и в Сливен и Смолян.

Информационни офиси
БРЮКСЕЛ
Parlement europeen
Bat. Altiero Spinelli
08F158
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
0032 2 28 45248
Факс: 0032 2 28 49248
СТРАСБУРГ
Parlement europeen
Bat. Louise Weiss
T09015
1, avenue du President Robert Schuman
CS 91024 F-67070 Strasbourg Cedex
0033 3 88 1 75248
Факс: 0033 3 88 1 79248
БЛАГОЕВГРАД
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
д-р Мария Данчова
Бул. „Св. св. Кирил и Методий” №9
asim.ademov.eu@gmail.com
БУРГАС
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Ясен Проданов
Ул. „Конт Андрованти” №5, етаж 2
mep.ademov.bs@gmail.com
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КЪРДЖАЛИ
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Антония Костова
Бул. „България” №47, кино комплекс „Орфей”
mep.asimademov.kardzhali@gmail.com
РАЗГРАД
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Радостина Иванова
Ул. „Осъм” №4, зала 120, етаж 1
razgradademov@abv.bg
СЛИВЕН
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Велмира Вълева
Ул. „Генерал Столипин” №21, етаж 1, обект 1
asim.ademov.sliven@gmail.com
СМОЛЯН
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Димитрина Павлова
Бул. „България” №14
mep.gerb.smolian@gmail.com
СОФИЯ
Осман Ислямов
osman_islyamov@yahoo.com
Бул. „Васил Левски” №28
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