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Уважаеми съграждани,
За мен е удоволствие да Ви представя настоящия отчет за работата ми като евродепутат през 2020 и 2021 г. Въпреки предизвикателствата,
пред които ни изправи пандемията, причинена от коварния вирус Ковид-19,
и през изминалите две години се стремях да бъда неотлъчно до вас. Редовно провеждах срещи в цялата страна, организирах различни инициативи на
национално ниво, както и в областните градове, където работи екипът ми
от местни асистенти – Благоевград, Бургас, Кърджали, Разград, София, Сливен и Смолян.
Наистина 2020 и 2021 година бяха трудни и изпълнени с различни предизвикателства. „Невидим враг” преобърна живота ни и отне много от обичайното спокойствие. Много неща се промениха в начина ни на живот. Много
наши сънародници останаха без работа, децата също изпитаха несгодите
на „промяната”, защото се наложи за дълъг период от време да останат извън класните стаи или занималните в детските градини.
Наруши се и ритъмът ни на работа в Европейския парламент. За първи път в неговата история се наложи да работим предимно дистанционно.
Но въпреки всички трудности, животът продължава и се налага да се
съобразяваме с възникналите необичайни ситуации. А тези трудни години
ни показаха, че трябва да бъдем по-състрадателни, по-съпричастни, смирени и добронамерени. Да освободим душите си от омразата, злобата и отрицанието. Това само ще ни е от полза.
Като член на Комисията по култура и образование (CULT) и заместник-член в Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) се постарах да защитавам интересите на българските граждани
в образователния и земеделския сектор.
В периода на кризата, когато се предприемаха адекватни мерки с цел
забавяне и намаляване разпространението на Ковид-19, работата ми в Комисията по образование бе насочена към по-качествено представяне на информация на младите хора, към по-достъпно образование и улесняване на
образователния процес в училищната среда.
За евродепутатите от Европейската народна партия образованието винаги е било основен инструмент за развитие и успешна реализация на
всеки гражданин. Доброто образование стимулира иновациите, а образованите младежи са фундамент на демокрацията.
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ПРЕДГОВОР
Още от началото на пандемията работата на парламента се съсредоточи върху адаптиране на образователните системи в Европейския съюз
към новата реалност. Това не е лесна задача за нито една държава – членка
на Съюза. Преминаването към онлайн обучение бе естествена реакция на
ресорните министерства, но и също така то постави редица предизвикателства пред ученици и учители. Една от най-интересните придобивки бе
създаването на Европейски сертификат за цифрови умения, който може да
бъде признат и приет от правителствата, работодателите и други заинтересовани страни в цяла Европа. Участвах активно в предприемането на
редица мерки в посока на професионалното развитие на учителите.
Работих и продължавам да работя в посока на подобряване цифровата грамотност на учениците. Защото трябва да се развият основни
цифрови умения и компетентности от ранна детска възраст, още от момента, в който децата ни имат вече в ръцете си смартфон, таблет или
компютър. Интернет крие редица опасности и може да нанесе на децата
увреждания, които лесно могат да бъдат избегнати с правилен подход и насоки, ако те се прилагат от ранна детска възраст. Още от малки децата
трябва да се научат на уважение пред екрана, за да избегнат ситуации на
кибер агресия и кибер тормоз. Младите хора трябва да развият рефлекси
за разпознаване на фалшиви новини и дезинформация. Те трябва да знаят
как се използват личните им данни, къде отиват снимките и клипчетата,
които създават, и на кого предоставят права върху тях. С тези предизвикателства трябва да се заемат не само родителите, но и образователната
система. Затова предстои да се разработи общ подход за насърчаване на
цифровата грамотност и справяне с дезинформацията чрез образование и
обучение. И този подход ще стане част от програмата на учениците, неизменна част от техния живот.
„ЕРАЗЪМ“
Работих активно заедно с членовете на Комисията по култура и образование върху адаптацията към новата реалност на най-успешните европейски програми в областта на образованието. Целта бе да се подпомогнат компетентностите както на преподавателите, така и на учащите
се, за да се използват пълноценно цифровите инструменти и да се увеличат
способностите на Европа в основни, ориентирани към бъдещето сектори,
като изкуствения интелект, роботиката и екологичното инженерство. Затова със седемгодишен бюджет от над 26 милиарда евро новата програма
„Еразъм +“ ще бъде по-голяма от предходната. Това представлява значително увеличение на финансирането в сравнение с предишната програма в
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размер на 14,8 милиарда евро. В резултат на това увеличение около 10 милиона души в целия Европейски съюз и извън него ще се възползват от времето, прекарано в чужбина, за да учат и развиват умения и компетентности в
подкрепа на своето личностно, социално или професионално развитие.
Новата програма „Еразъм +“ ще бъде и по-достъпна. Учениците и възрастните учащи се лица ще могат да прекарат период в чужбина – в група
или самостоятелно. Програмата ще бъде по-достъпна и за по-малки местни организации, като младежки групи и спортни клубове, така че финансирането по „Еразъм +“ да достигне до хората, които ще се възползват в найголяма степен от него.
Пандемията от Ковид-19 изключително много затрудни не само сферата на образованието, но засегна и работещите в областта на културата и
творчеството – затвориха се концертни зали, отмениха се фестивали, изложби, представления. Това създаде несигурност за бъдещите перспективи
на желаещите да работят в културната сфера, за творците и потребителите на културата. Продължаване на тази несигурност не трябва да се допуска. Хората на изкуството са изключително важни за нашите общества,
защото спомагат за укрепване на европейското многообразие, чрез тях
изграждаме и ценностната си система. Затова през последните две години
работих и за гарантиране на достъп до социални обезщетения и адекватна
социална закрила на работещите в културната сфера.
Затова важен момент от работата ми в Европейския парламент
през изминалата година беше одобряването на новата програма „Творческа Европа“ (2021 – 2027), която е адаптирана към нуждите на културния сектор. Със специален бюджет от над 2,4 милиарда евро тази нова
програма ще продължава да насърчава културното и езиковото много
образие, културното наследство и конкурентоспособността, както и ще
даде възможност на културни и творчески организации и професионалисти да творят и да си сътрудничат през граница, за да достигат до поширока аудитория. Евродепутатите могат да се похвалят, че в рамките
на тристранните преговори Парламентът успя да постигне много от
своите приоритети. Освен увеличението на бюджета с 36%, ние се фокусирахме и върху приобщаването и равенството между половете, като се
уверихме, че програмата финансира само проекти с европейска добавена
стойност. Също така успяхме да убедим министрите от ЕС да признаят
музикалния сектор, който беше особено засегнат от пандемията и чиито
специфични предизвикателства досега не са били правилно адресирани. Успяхме да договорим и повече подкрепа за музикалния сектор, за насърчава-
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не на участието на хора с увреждания и социално маргинализирани групи и
успяхме да опростим бюрократичните процедури.
В рамките на Комисията по земеделие и развитие на селските райони се постарах да отговоря на очакванията на гражданите и земеделските стопани у нас за по-справедлива, екологична и модерна Обща селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023 – 2027 г. Реформата на ОСП бе във
фокуса на дискусиите на европейско и национално ниво, като след близо три
години на преговори в началото на декември 2021 г. законодателният пакет
по новата ОСП бе официално одобрен. В защита на земеделските стопани
приехме и т.нар. Регламент за преходните правила за периода 2021 и 2022 г.,
за да гарантираме плавен преход към новата ОСП и непрекъснатост на плащанията към фермерите.
Въпреки съкращенията на бюджета през годините, ОСП продължава
да бъде втората най-голяма политика на ЕС (след Кохезионната) с бюджет
344 млрд. евро, т.е. 1/3 от Многогодишната финансова рамка на ЕС. Успяхме
да защитим и увеличение на средствата за България, като по новата ОСП
се очаква страната ни да получи близо 8 млрд. евро, от които 5,7 млрд. евро
са директни плащания и 2,3 млрд. евро са предназначени за развитие на селските райони.
В отговор на променените обществени очаквания, свързани с борбата с климатичните промени и опазването на околната среда, през новия
програмен период най-малко 40% от общия финансов пакет на ОСП ще бъде
насочен към постигане на целите, свързани с изменението на климата. В основата на реформата на ОСП е и новият модел на прилагане, насочен към
постигане на резултати, който възлага много по-важна роля на държавите
членки. Те трябва да изготвят своите национални стратегически планове,
в които да конкретизират как ще постигнат тези цели, съобразно регионалните си специфики.
В процеса на преговори отстоявах позицията, че новата ОСП, освен
по-екологосъобразна, трябва да бъде гарант за икономическата и социалната устойчивост на земеделските стопани и на селските райони. Фермерите са в основата на реформата на ОСП и трябва да бъдат справедливо
възнаградени за труда си. Чувствам удоволетворение, че успяхме да защитим продължаването на преходната национална помощ с нова референтна година и на обвързаната подкрепа – два изключително важни инструмента, които частично компенсират по-ниските нива на подпомагане в
държави като България и имат важен социален ефект в селските райони.
Това е успех за нашите животновъди, както и за тютюнопроизводители-
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те, които ще продължат да получават преходна национална помощ.
С реформата въведохме задължително преразпределително плащане
в полза на малките и семейните земеделски стопанства, както и допълнителна подкрепа за младите фермери – необходима инвестиция в бъдещето
на сектора.
Тъй като защитавах винаги позицията, че основен акцент на новата
ОСП трябва да бъдат младите земеделски стопани, целенасочено подкрепях инициативи, свързани с привличането на повече млади хора в земеделието. Продължих провеждането на ежегодния Национален конкурс на
младите фермери в Аграрен университет – Пловдив, в търсене на най-добрите проекти на млади фермери, които да представят страната ни на
Европейския конгрес на младите фермери в Брюксел. Европейският конгрес
е най-голямото събитие в Европейския парламент, посветен на младите
фермери от цяла Европа, и се радвам, че бях избран за един от домакините
на конгреса през 2020 и 2021 г. заедно с мои колеги от Португалия, Австрия,
Италия и Испания.
Изключително съм горд, че победителят в Националния конкурс за
млад фермер за 2021 г. – младият фермер Димитър Станчев от с. Индже
войвода, успя да впечатли и европейското жури, спечелвайки наградата за
„Развитие на селските райони“ в седмото издание на Европейския конгрес на
младите фермери, което имах честта да организирам на 10 декември в Европейския парламент.
Друга съществена тема, която бе в центъра на вниманието ни в AGRI,
бе ефектът на Ковид върху земеделския сектор. Пандемията постави
пред огромно изпитание цялата верига на доставки и продоволствената
сигурност на ЕС, но благодарение на своевременната подкрепа от Европейския съюз, както и на огромните усилия от страна на фермери, доставчици,
търговци и преработватели, не допуснахме здравната криза да се превърне
в продоволствена такава.
Като национален успех в борбата с последиците от пандемията от
Ковид–19 изтъквам, и мисля, че с основание, успешната ми инициатива за
въвеждане на извънредна Ковид мярка по линия на неизраходваните средства от Програмите за развитие на селските райони, за директна подкрепа
на фермерите за справяне с последиците от пандемията в техните стопанства. По този начин бяха осигурени близо 100 млн. лева за българските
земеделски стопани и малките и средни предприятия за компенсиране на
загубите от зловещата пандемия.
Работата ми в Комисията по земеделие продължи и като докладчик
за Групата на ЕНП по два важни доклада – относно застаряването на насе-

9

ПРЕДГОВОР
лението в селските райони и относно статистиката за селскостопанските влагани ресурси и продукция. Бях избран и за член на специалната анкетна комисия за защита на животните по време на транспортиране (АНИТ),
където отстоявах постигане на баланс между подобряване на стандартите за хуманно отношение към животните по време на транспорт и съхраняване на икономическите интереси на сектора и животновъдите.
Като неизменна част от Европейския зелен пакт, в Комисията по земеделие работихме усилено и върху Стратегията „От фермата до трапезата“, чиято крайна цел е да се намали въглеродният отпечатък на агро-хранителния сектор чрез изграждане на устойчиви хранителни системи
– такива, които щадят околната среда и същевременно гарантират безопасни, качествени и достъпни храни за европейските граждани.
Някои от конкретните цели, заложени в стратегията до 2030 г., предвиждат:
– намаляване с 50% на употребата на химически пестициди и антимикробни средства;
– намаляване с поне 50% на загубите на хранителни вещества;
– намаляване на употребата на торове с поне 20%, както и поне 25%
от земеделските площи да преминат към биологично производство.
Очевидно, това са амбициозни цели, които са тясно свързани със селското стопанство и изискват преход към екологични практики на производство. Постигането им зависи до голяма степен от конкретните дейности, които ще бъдат заложени в националните стратегически планове и в
националните планове за възстановяване и устойчивост, но е свързано и с
промяна в бизнес моделите и поведението на потребителите.
В стремежа си да дам своя принос за успешния преход към устойчиви хранителните системи, през последните две години активно развивах
дейността на Европейския форум на храните (ЕФХ), който основах в края
на 2019 г. в Европейския парламент заедно с моите колеги Роза Тун (Полша),
Клара Агилера (Испания), Ирен Толере (Франция) и Брандо Бенифей (Италия). Форумът е нова платформа на европейско ниво, в която участват
членове на Европейския парламент, представители на бизнеса, неправителствения сектор, университети и научно-изследователски центрове.
Благодарение на силния интерес към дейността ни, ЕФХ вече наброява 34
евродепутати от 14 държави членки от всички парламентарно представени групи в ЕП. За краткото време на съществуване успяхме да проведем
над 20 дискусии по теми, насочени към защитата на потребителите – качество и безопасност на храните, борба с двойното качество, етикетиране и информация за хранителната стойност на продуктите, научни
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изследвания и иновации в агро-хранителния сектор, хуманно отношение
към животните и др.
Изброените по-горе резултати нямаше да бъдат възможни без подкрепата на моите екипи в Брюксел и в страната, както и на силната мрежа
от партньорски организации и обществени структури в сферата на образованието и земеделието.
В настоящия отчет ще намерите по-подробна информация за парламентарната ми дейност, организираните конференции, събития и конкурси, както и постигнатите резултати през изминалите две години. Надявам
се успешните инициативи да продължат в същия дух на сътрудничество и
през втората половина от парламентарния ми мандат.
Благодаря за интереса към моята работа и приятно четене!
Бъдете здрави!
					Ваш,
					Асим Адемов,
					член на Европейския парламент
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Събития 2020 – 2021 г.
1. Награждаване на участниците в конкурса
„Будителите на моя роден край, които трябва да помним“
На специално организирани тържествени церемонии на 11 януари 2020 г.
в Търговище и Разград наградих първите ученици, спечелили обявения от
мен конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“. Целта
на конкурса бе учениците да издирят и представят местни народни будители,
дали своя принос за запазване на българския национален дух и идентичност.
Благодарен съм на учениците, които представиха изключително интересни
личности, местни народни будители, някои от които незаслужено забравени. Поех ангажимент да издам специална книга, в която да бъде представен
техният живот и дейност, която да даря на училища и музеи в знак на благодарност към делото им. Наградихме и участниците от Смолян, Кърджали,
Благоевград, Сливен и Бургас.

Смолян, 17. 01. 2020 г.
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Награждаване на участниците в конкурса
„Будителите на моя роден край, които трябва да помним“
Кърджали, 18. 01. 2020 г.

Благоевград, 24. 01. 2020 г.
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Търговище,11. 01. 2020 г.

Сливен, 30. 01. 2020 г.

Бургас, 31. 01. 2020 г.
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2. Уебинар „Бъдещето на европейските
младежки политики“
3 юли 2020 г.

По време на проведен уебинар на
тема „Бъдещето на европейските младежки
политики“, организиран от Бюрото на Европейския парламент в България и Националния младежки форум, заявих, че когато
говорим за младежки политики, винаги
трябва да говорим за това какви резултати
очакваме да видим и да проследим дали
сме ги постигнали. Това трябва да го наблюдаваме през призмата на образованието.
Колкото повече образовани млади хора
участват в тези програми, толкова и резултатите ще бъдат по-добри.
Доброто образование стимулира
иновациите. Образованите младежи са
фундамент на демокрацията. Колкото повече образовани кадри има в едно общество,
толкова и демокрацията в него ще бъде постабилна.

3. Бюджетът на младежката програма „Еразъм+“ се удвоява
18 септември 2020 г.
Заедно с колегата ми Андрей Новаков се срещнахме
с представители на организацията „Млади изследователи за
младежко развитие“ и сдружение „НИЕ“. Пред тях споделих,
че бюджетът на младежката
програма „Еразъм+“ се удвоява.
Това означава, че много повече
младежи ще участват в обмен на практики и идеи, което е в полза на европейското обединение и солидарност. „Еразъм+“ е една от успешните младежки
европейски програми и една от малкото, за които бюджетът ще се увеличи.
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4. Подарих книгата „Будителите на моя роден край“ на
училища и институции по случай 1 ноември – Денят на
народните будители
1 ноември 2020 г.
„Будителите на моя роден край“ е
специално издание, създадено въз основа на презентации на участниците в
ученическия конкурс, който организирах през 2019 година във всички области, където функционират мои информационни офиси. Целта на конкурса,
който се проведе при голям интерес, бе
да се насочи вниманието на учениците
към историческата памет за личности
от родния им край, които са отдали своя
живот за съхраняване на българското
съзнание и свободолюбие, българския
дух и сила.
Голяма част от ученическите
презентации бяха поместени в книгата
„Будителите на моя роден край“, която ще остане и за бъдещите поколения.
Тя съдържа богата информация и снимков материал за живота и делото на
107 народни будители от Благоевград, Бургас, Кърджали, Разград, Сливен,
Смолян и Търговище. В нея са представени ярки личности от миналото и настоящето на България, изразители на волята на българския народ да бъде
„равен с другите европейски народи“, каквото послание ни е завещал Апостола на свободата Васил Левски. Ние ги наричаме народни будители, защото
не само за българската нация, но и за всички европейски народи стремежът
към повече образование, към духовен и материален напредък е основна цел
на тяхното развитие.
Благодаря на участниците в конкурса и всички институции, които помогнаха да се осъществи тази патриотична инициатива.
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5. Среща с Председателя на Народното събрание
г-жа Цвета Караянчева, областния управител на област
Кърджали г-н Никола Чанев, началника на Регионално
управление на образованието – гр. Кърджали г-н Гроздан
Колев, с ученици и учители от ПГИ „Алеко Константинов“
гр. Кърджали – едно от 10-те избрани училища за
2020/2021 г. в Програмата за училища – посланици на
Европейския парламент
28 февруари 2021 г.

За дейността на Европейския парламент, за програмата „Еразъм+“, за
работата и отговорностите на евродепутатите и депутатите в нашето Народно събрание, разговаряхме с ученици от професионалната гимназия по икономика в Кърджали. Тя е сред 10-те училища в България, избрани за училище
– посланик на Европейския парламент за 2020 г. Пред гимназистите застанахме заедно с председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева, областния управител Никола Чанев и началника на РУО Гроздан Колев.
Разговаряхме с изключително будни и подготвени деца, които ни обсипаха с
въпроси.
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6. Приехме доклада относно „Гражданските диалози и
участие на гражданите във вземането на решения на ниво
ЕС“, по който бях докладчик за ЕНП
19 април 2021 г.
На 19 април становището относно „Граждански диалози и участие на
гражданите във вземането на решения на ЕС”, по което бях докладчик за Парламентарната група на Европейската народна партия, бе прието почти единодушно в Комисията по култура и образование на ЕП. В него се изследват
методи за насърчаване на по-нататъшната ангажираност на гражданите на
ЕС в процесите на различните политики и на вземане на решения на ниво
ЕС и се подчертава необходимостта от подобряване на всички канали за комуникация и осигуряване на равен достъп и възможности за гражданите да
разбират и влияят върху вземането на решения в ЕС, с особен акцент върху
тези с по-малко възможности. С колегите от Комисията по култура имахме за
цел да насърчим гражданите на ЕС да използват активно всички инструменти
на свое разположение (напр. право на петиции, граждански инициативи и
др.), но също така и повишаването на осведомеността и информационните
дейности, както и засилено участие между институциите на ЕС и гражданите.
В изработеното становеще насърчаваме и по-нататъшното развитие
на гражданското общество и гражданското образование и подчертаваме независимостта на медиите като решаващ инструмент в борбата срещу дезинформацията и фалшивите новини – две сериозни заплахи за нашите демократични общества.

7. Участвах в онлайн форум на тема „Образованието
в бъдеще и за бъдеще“
22 април 2021 г.
Образованието е ключ за просперитета
и благоденствието на един народ! Без качествено образование, което да създава качествени кадри, всяка страна е обречена на трудно
съществуване. Колкото повече образовани и подготвени млади хора има в
една държава, толкова по-стабилна и устойчива ще е демокрацията в нея!
И толкова по-умело ще се справят с дезинформацията и фалшивите новини.
Европейският съюз полага и ще продължи да полага огромни усилия
в тази посока – за изграждане на цифрови умения от най-ранна възраст и за
подобряване на цифровата грамотност на учителите.
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8. Представяне на помагалото за студенти
„ЕС – помагало и тестове“
30 май 2021 г.
За мен бе удоволствие да
присъствам заедно със студенти,
преподаватели, юристи и приятели
на представянето на помагалото за
студенти „ЕС – помагало и тестове“,
издадено от Станислав Станев в
Пловдив. А разговорът за ЕС и мястото и значението на България в
него бе повече от интересен.
Разбира се, не оставихме без
внимание и темата за случващото се
днес в България и доколко то е съвместимо с принципите и правилата на
Европейския съюз.

9. Видео конференция „Поуките за Европа след COVID-19.
Как ЕС да бъде по-подготвен за бъдещи подобни
предизвикателства“
13 юни 2021 г.
Бюрото на Европейския парламент в България организира онлайн дискусия, в която се включиха ученици от няколко училища в страната, които
проявяват интерес към работата – моята и на колегите ми – в Европейския парламент. За пореден път
се убедих колко интелигентни и добре подготвени
ученици има в България.
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10. На пленарно заседание на Европейския парламент заедно
с еврокомисар Мария Габриел участвах в дебат относно
предстоящата Европейска година на младежта през 2022 г.
14 декември 2021 г.
В изказването си подчертах колко е важно младите хора да участват
в демократичните процеси в ЕС. Защото колкото повече високообразовани
млади хора се включат в тези процеси, толкова демокрацията в нашите общества ще е по-силна, по-устойчива и по-стабилна.
Европейският съюз е един добър свят, но младите хора трябва да го
направят още по-добър!
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1. Областен съвет за развитие на Смолянска област.
Представяне на приоритетите на политиката на сближаване
за периода 2021 – 2027 г., Общата селскостопанска
политика (ОСП), нейните инструменти и възможности
на земеделците и фермерите в планинските райни през
следващия планов период
18 септември 2020 г.

2. Европейският парламент прие направеното от мен
предложение за подпомагане на тютюнопроизводители и
животновъди
23 октомври 2020 г., Европейски парламент
С гласуване в Европейския парламент бе одобрено с голямо мнозинство
внесеното от мен предложение (изм.
1146), подкрепено от още 86 евродепутати, за запазване на Преходната национална помощ с нова референтна година –
2018 г., и за следващия програмен период
до 2027 г. Това е голям успех за България,
защото и през следващите години ще подпомагаме животновъдите, отглеждащи
овце, кози, биволи, говеда, както и тютюнопроизводителите. Благодаря на
всички български евродепутати от всички партии, както и на колегите от другите страни, които подкрепиха това справедливо искане.
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3. Уебинар „Бъдещето на общата селскостопанска
политика. Преходният период и реформата след 2022 г.“ ,
Информационно бюро на ЕП в София
25 февруари 2021 г.
Взех участие в уебинара на Информационното бюро на Европейския парламент за новата ОСП, насочен към земеделските производители и организациите
от сектора. 8 млрд. евро са предвидени за
Общата селскостопанска политика в ЕС в
рамките на двегодишния преходен период 2021 – 2022 г. От тези средства над 880 млн. евро са за България, като 200
млн. евро са по Плана за възстановяване от пандемията от COVID-19. Особено важно е да се спре раздробяването на стопанствата заради субсидии.
С понятието „активен фермер” се цели да се гарантира, че директните плащания ще достигнат най-вече до реалните ферми. Основни теми в дебата за
новата ОСП са тавана на плащанията и понятието „активен фермер”. И двете
трябва да ограничат порочните практики в земеделието.

4. Среща със земеделски производители в Сливен
28 юни 2021 г.
Ползотворна и приятна среща проведохме с местни земеделски стопани в Сливен, пред които успях да представя добрите новини от ЕП в земеделския сектор – запазването на националната помощ в досегашните рамки,
което бе едно от най-важните изисквания на министъра на земеделието Десислава Танева. Всеки, който се занимава със земеделие, знае колко важни
са тези средства. Следващите седем години всички земеделци, животновъди и тютюнопроизводители ще
продължават да получават тази
преходна национална помощ,
но вече за нова референтна
година – 2018-а. Запазват се и
системите за обвързана помощ
за необлагодетелстваните райони. Спокойно мога да кажа,
че сме защитили интереса на
земеделците в България.
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5. Трети национален форум на младите фермери и
Национален конкурс за млади фермери в България,
Аграрен университет – Пловдив
10 септември 2021 г.
С официална церемония в Аграрния университет в Пловдив приключи организирания от мен Национален конкурс
за млад фермер на годината. Първа награда спечели Димитър Станчев от с. Индже
войвода, общ. Созопол, който впечатли
журито със затворен цикъл на производство по принципа от фермата до трапезата. Димитър, заедно със съпругата си Ралица, развива земеделие с диференцирана насоченост – зеленчукови и овощни градини, пасища и пчеларство.
Той представи България в седмото издание на Европейския форум на младите фермери през декември 2021 г.
В конкурса участваха млади фермери от цялата страна, които се представиха с успешно реализирани проекти. Всички те заслужават огромни благодарности за всеотдайността, с която отглеждат своите стопанства. Благодарение и на такива млади хора, ние не преживяхме продоволствена криза
в ситуацията на поредица от други кризи. Благодаря на моите партньори, с
които осъществихме този конкурс – Националната служба за съвети в земеделието, Аграрен университет – Пловдив, Националната асоциация на младите фермери в България и медийния партньор Agri.bg.
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6. Шести Европейски конгрес на младите фермери
10 декември 2020 г.
В условията на пълен локдаун заедно с моите колеги евродепутати от
Групата на ЕНП Нуно Мело (Португалия), Херберт Дорфман (Италия) и Хуан
Игнасио Зойдо (Испания) проведохме шестото издание на Европейския конгрес на младите фермери в онлайн формат. В конкурса за европейската награда взеха участие млади фермери от 15 страни членки с 15 проекта, които мериха сили в общо три категории. България бе представена от младия
фермер Георги Мутафчиев от Банско, който представи семейната биоферма
и разработения от него иновативен хранителен продукт (натурален пробиотик) – биосуроватка от козе мляко. Въпреки че не беше сред победителите,
Георги представи достойно България със своята иновация в производството
на храни. Еврокомисарят по земеделие Януш Войчеховски също подкрепи
младите фермери и тазгодишния конгрес.
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7. Седми Европейски конгрес на младите фермери
9 декември 2021 г., Европейски парламент
И през 2021 г. заедно с моите колеги от Парламентарната група на ЕНП
организирахме Европейския конгрес на младите фермери. Седмото издание
на конгреса бе посветено на ролята на младите фермери за справянето с последиците от пандемията от COVID-19 и за изграждане на по-устойчиви, иновативни и екологични земеделски стопанства. В конгреса участваха млади
фермери от 14 страни-членки с впечатляващи проекти.
Младият фермер Димитър Станчев от с. Индже войвода, Бургаска област, спечели първо място в категорията „Най-добър проект за принос в развитието на селските райони“. Той е биопроизводител. Отглежда пчели, зеленчуци, плодове, животни. Заедно със съпругата си имат малка винарна и
фермерски ресторант. А освен за фермата си, семейството полага грижи и за
четирите си деца.
Награди бяха раздадени и на представители от Австрия, Словения и
Испания за постижения в прилагането на устойчиви практики, цифрови технологии и иновации в стопанствата.
Поздравления, Митко!
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8. Регламент за извънредната мярка COVID-19 за подкрепа
на сектор „Земеделие“
20 юни 2020 г.
Европейският парламент
гласува и одобри с огромно мнозинство Регламента за извънредната мярка COVID-19 за подкрепа
на сектор „Земеделие“. Парите,
които бяха отпуснати в подкрепа
на земеделските производители
– фермери и животновъди, са от
неизразходваните средства от Програмата за развитие на селските райони.
Това е безспорен успех за България и аз благодарих на всички колеги от ЕП,
които подписаха моето писмо до еврокомисаря по земеделието Януш Войчеховски с искането той да подкрепи предложението на земеделския ни министър Десислава Танева. Съединението прави успеха!

9. Становище по Доклада за застаряване на населението
в ЕС
29 октомври 2020 г.
Комисията по земеделие в ЕП прие с 46 гласа „за“ становището по Доклада за застаряване на населението в ЕС – възможности и предизвикателства, по който бях определен за докладчик на Групата на ЕНП.
Със становището поставяме акцент върху наболелия проблем със застаряване на населението, заето в селското стопанство, където над една трета
от фермерите са на възраст над 65 години. Възрастните хора в селските и
планинските райони са най-често изложени на риск от бедност и социално
изключване, което бе допълнително влошено от пандемията на Ковид-19. В
същото време именно по-възрастното население, чрез натрупания дългогодишен опит и знания, има потенциал да се превърне в двигател за жизнена
„сребърна“ икономика в селските райони.
Радвам се, че всички мои предложения бяха включени в приетия текст,
включително тези за нуждата от задълбочаване на солидарността между поколенията, предаването на знания и взаимното учене, което е особено важно
за възприемането на нови технологии и цифрови умения в земеделието.
Отправените със становището препоръки следва да залегнат в Дългосрочната визия за селските райони на Европейската комисия.
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10. Американският държавен секретар по земеделие Сони
Пердю на среща с членовете на Европейския форум на храните
28 януари 2020 г., Европейски парламент
На среща с членовете на Европейския форум на храните в ЕП бе държавният секретар (министър) на земеделието на САЩ Сони Пердю. С него
разменихме мнения за производството на храни, борбата с разхищението
на храни и ролята на новите технологии за сектора. Обърнах внимание на
неприятната тенденция за отлив на младите хора в ЕС от земеделието и обезлюдяването на селските райони в Съюза и необходимостта от създаване на
предпоставки за повече млади фермери.

11. Oнлайн дискусия на тема „Двоен стандарт при храните.
Да се справим заедно!“
9 ноември 2020 г.
В ЕС няма място за втора категория потребители!
Това заявих на проведената
по моя и на колегите ми Роза
Тун (ЕНП, Полша) и Кристина
Маестре (С&Д, Испания), инициатива двучасова онлайн
дискусия на тема „Двоен
стандарт при храните. Да се справим заедно!“. Уебинарът е част от поредицата дискусии на Европейския форум на храните (ЕФХ).
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12. Уебинар за научните изследвания и иновации
в агро-хранителния сектор след 2020 г.
9 декември 2020 г.
Тема на онлайн конференцията, на която бях домакин, бе как научните
изследвания и иновации да са в полза на подобряването на агро-хранителните системи в ЕС.
Новите технологии ще направят още по-атрактивен живота в селските
райони, нещо което младите хора заявяват, че искат. COVID-19 също пренасочи приоритетите и хората се обърнаха към живота на село.

13. Уебинар „Иновации в агро-хранителния сектор за подо
бряване устойчивостта на продоволствената система на ЕС“
15 юли 2021 г.
Иновациите в земеделието и хранително-вкусовия сектор заемат важно място в дневния ред на Европейския форум на храните и това е втората
дискусия, която организирах по темата заедно с колегите евродепутати Клара Агилера (Испания), Брандо Бенифей (Италия), Кристин Шнайдер (Германия) и Ирен Толере (Франция). Тема на дискусия бяха последните развития
в ЕС в сферата на иновационните технологии и примери за добри практики
в прилагането на иновации в различни сектори от агро-хранителната верига. Иновациите са важна част от инструментариума за постигане целите на
стратегията „От фермата до трапезата“. Същевременно тяхното регулиране,
какъвто е случаят с иновациите в сферата на биотехнологиите, трябва да е
тясно свързано със задълбочена оценка на въздействието им върху здравето и околната среда. На този етап липсва и достатъчно ниво на разбиране на
тези нови технологии от обществото и потребителите, което също създава
страх и недоверие към прилагането им. Така че задачата ни никак не е лесна
и изисква съвместна работа с всички заинтересовани страни.
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14. Уебинар „Проследимост, прозрачност и етикетиране
на здравето на животните: от концепция до работещ
механизъм“
13 октомври 2021 г.
Заедно с колегите Микаела Шойдрова (Чехия), Кристин Шнайдер (Германия), Роза Тун (Полша) и Франк Богович (Словения) проведохме уебинар в
рамките на Европейския форум на храните, посветен на здравето и хуманното отношение към животните. В Европейския парламент обръщаме сериозно
внимание на темата, като част от инициативата за преглед на действащите
правила на ЕС за хуманно отношение към животните, както при отглеждане
във фермата, така и по време на транспортиране и клане, до по-доброто информиране на крайния потребител.
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Стратегията „От фермата до трапезата“ –
ключовата роля на земеделските стопани и
селските райони
13 февруари 2020 г.
Господин Председател, Стратегията „От фермата до трапезата“ допълва опасенията на фермерите, че върху тях пада тежестта на екологичния преход. Земеделските стопани са част от решението, а
не от проблема по въпроса с изменението на климата.
Те обаче са само едно звено от цялата агрохранителна система, наред с преработвателите, търговците,
потребителите. Като част от тази система всички
ние сме солидарно отговорни за въздействието върху
околната среда. Необходима е промяна в мисленето ни
като потребители. Готови ли сме да заплатим по-висока цена за храни, произведени по екологичен и устойчив начин? Постигането на целите на Зеления пакт за
нулево замърсяване и намалена употреба на химически
пестициди, зависи от съвместната ни работа със земеделските производители. Ако искаме резултати,
трябва да работим заедно с фермерите, а не срещу
тях. Те трябва да бъдат включени в дебата по стратегията възможно по-скоро. Вместо непрекъснато да
им вменяваме нови задължения и все по-високи изисквания, трябва да помислим как да ги стимулираме, за да
внедрят екологичните практики в стопанствата си.
Необходими са нови инструменти за финансиране на
прехода, а не това да се случи за сметка на бюджета по
ОСП. Не бива да отлагаме приемането на новата ОСП
заради Зеления пакт, защото фермерите се нуждаят
от сигурност и предвидимост.
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Защита в ЕС на трансграничните и сезонните
работници в контекста на кризата с COVID-19
18 юни 2020 г.
Господин Председател, COVID-19 постави пред изпитание нормалното функциониране на веригата за доставка на храни. Селското стопанство като първо и най-уязвимо звено от тази верига почувства силен недостиг на
сезонна работна ръка и то в период, когато вътрешните
граници на Съюза бяха напълно затворени. Кризата изведе
на преден план значението и незаменимата роля на „невидимите“ герои – сезонните работници, които най-често са
от уязвими социални групи от Източна Европа.
Новата ОСП и стратегията „От фермата до трапезата“ трябва да вземат предвид значението на селскостопанските и сезонни работници, които осигуряват храната
на нашата трапеза. Те заслужават здравословни и безопасни условия на труд, справедливо заплащане и социална
закрила, както и достъп до здравни услуги в държавите, в
които временно пребивават. Много често тези работници
стават жертва на злоупотреби от страна на недобросъвестни работодатели или посредници за намиране на временна заетост. В тази връзка е необходимо на сезонните
работници да се гарантира прозрачен достъп до информация на разбираем за тях език относно трудовите договори,
социалните и здравни права, подкрепата в случай на трудова злополука, помощ за репатриране, както и наличните
възможности за сигнализиране на злоупотреби и за получаване на подкрепа, без страх от репресии.
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Европейската стратегия за горите –
перспективи
6 октомври 2020 г.
Господин Председател, европейските гори усвояват
10 процента от въглеродните емисии на Европейския съюз.
Горите и секторът на горското стопанство имат потенциал да окажат все по-голям принос към борбата с климатичните промени и за постигане на целите на Европейския
зелен пакт за неутрална по отношение на климата икономика.
Здравите гори и устойчивите екосистеми имат естествени защитни функции да се адаптират към климатичните промени. Ето защо на първо място трябва да се
погрижим за екологичното състояние на горите, да се борим с незаконната и голата сеч, да насърчаваме практиките по залесяване и да съхраняваме естествените, старите
и вековните гори, които са незаменим източник на биологично разнообразие.
Горите изпълняват важна социалноикономическа
роля в селските и в най-обезлюдените райони в Европейския
съюз, създавайки работа и поминък за местното население
(в т.ч. екотуризъм, събиране на гъби и горски плодове, пчеларство).
За постигане на по-високи екологични цели на новата
ОСП е важно да продължи подкрепата за сектора на горското стопанство и развитието на биоикономиката, да се
прилагат агролесовъдни практики, както и стимули за лесовъдите да опазват, отглеждат и управляват горите по
устойчив начин.
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Обща селскостопанска политика – подпомагане за
стратегическите планове, които трябва да бъдат
изготвени от държавите членки и финансирани от
ЕФГЗ и от ЕЗФРСР – Обща селскостопанска политика:
финансиране, управление и мониторинг – Обща
селскостопанска политика – изменение на ООП и други
регламенти
20 октомври 2020 г.
Господин Председател, настоящата реформа на ОСП е най-амбициозната от всички проведени до момента, тъй като въвежда едновременно нов
модел за прилагане, основан на резултатите, и по-високи цели, свързани с
борбата с климатичните промени. За първи път се въвеждат и екосхеми, а
директните плащания се обвързват с изпълнението на определени екологични изисквания.
Наред с екологичната устойчивост обаче, не трябва да забравяме
икономическата и социалната устойчивост. За съжаление и през новия програмен период няма да достигнем пълна външна конвергенция на директните плащания. А без сближаване на плащанията, фермерите от новите държави членки ще продължат да бъдат в по-неравностойно положение спрямо
колегите си от други страни.
Инструменти като преходната национална помощ и обвързаната
подкрепа частично компенсират по-ниските нива на подпомагане в държавите и имат важен социален ефект в селските райони. Ето защо ви призовавам в предстоящото гласуване да подкрепите преходната национална
помощ като инструмент, който осигурява финансова помощ с национални
средства за уязвими сектори и земеделски стопани.
По отношение на обвързаната подкрепа съжалявам, че в компромисното изменение по чл. 86 не се постигна по-голяма финансова гъвкавост, която да даде възможност на държавите членки да заделят по-голям процент
от средствата по първи стълб за обвързаната подкрепа. В тази връзка и
предвид огромното значение, което тази помощ оказва на чувствителните сектори в някои държави членки, апелирам да се подкрепи обвързаната
подкрепа в размер на 13%+2%.
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Преходни разпоредби за подпомагането от
ЕЗФРСР и от ЕФГЗ през 2021 и 2022 г.
15 декември 2020 г.
Господин Председател, уважаеми г-н Комисар, на
първо място искам да поздравя докладчика Елси Катайнен и целият преговорен екип на Европейския парламент за усилената работа по Регламента за преходните правила на общата селскостопанска политика.
Въпреки извънредната обстановка причинена от
пандемията от Ковид-19, ви поздравявам за това, че показахте непоколебимост и защитихте интересите на
европейските фермери в рамките на проведените триалози. За днешното гласуване в пленарна зала даваме
зелена светлина, така че преходните правила да влязат от 1 януари 2021 г. Така на практика се гарантира
предвидимост в дейността и непрекъснатост на плащанията към фермерите до влизане в сила на новите
регламенти за ОСП.
Радвам се, че с общи усилия успяхме да запазим преходната национална помощ през преходния период, както и да продължим подкрепата за необлагодетелстваните райони с природни ограничения. Тези инструменти
са изключително важни за държави като България, тъй
като са в подкрепа на най-уязвимите групи земеделски
стопани. Много важен напредък през последните месеци са допълнителните 8 милиарда евро за развитие на
селските райони по линия на Плана за възстановяване.
Радвам се, че успяхме да защитим тези средства в рамките на преходния регламент и те ще бъдат достъпни
за земеделските стопани през 2021 и 2022 година, за да
преодолеят негативните последици, които пандемията нанесе върху дейността им.
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Дългосрочна визия за селските райони
11 март 2021 г.
Господин Председател, селските райони са дом на
близо 100 милиона европейски граждани и заемат почти
половината от територията на Европейския съюз. На
селските райони дължим не само продоволствената си сигурност, но и грижата към земята, природните ресурси и
опазването на богатото културно-историческо наследство.
Същевременно селските, по-отдалечените и планински райони са изправени пред нарастващи предизвикателства, свързани с обезлюдяване и застаряване на населението, ограничен достъп до услуги и дигитална свързаност,
ниски равнища на доходите. Пандемията, причинена от
Ковид - 19, допълнително влоши тези тенденции и засили
риска от бедност и социално изключване, особено сред повъзрастното население. Приветствам инициативата на
Комисията за изготвяне на дългосрочна визия за селските
райони, за тяхното бъдеще и за ролята, която трябва да
играят в обществото.
Селските райони имат потенциал да се превърнат в
лидер в прехода към нисковъглеродна и цифрова икономика,
но това върви ръка за ръка с изграждането на необходимите условия като подходяща физическа, социална и цифрова
инфраструктура, както и инвестиции в знания и умения.
Развитието на селските райони и на местната икономика, в унисон с новите реалности, не може да се постигне
единствено чрез Общата селскостопанска политика. За
целта е необходим координиран подход към селските райони по линия на всички свързани европейски политики и инструменти.
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Стратегия на ЕС за биологичното
разнообразие за 2030 г.: да осигурим
полагащото се място на природата в нашия
живот
7 юни 2021 г.
Господин Председател, земеделските земи обхващат
почти половината от площта на ЕС, а горите покриват
около 42% от територията му. Селското и горското стопанство играят важна роля за опазване и възстановяване
на биологичното разнообразие, за поддържане на здрави
екосистеми и жизнеспособни селски райони като гарант
за продоволствената ни сигурност. Постигането на целите на Стратегията на ЕС за биологично разнообразие
за 2030 г. (в т.ч. площи за биологично производство, намаляване употребата на химически пестициди и торове,
почвено здраве, опрашители, ландшафт, устойчиви селскостопански и агролесовъдни екосистеми) не следва да е
в тежест на земеделските стопани. Те трябва да бъдат
подкрепяни и насърчавани за прехода си към по-устойчиви
производствени модели и компенсирани за предоставяните екосистемни услуги.
В тази връзка ефективното изпълнение на стратегията следва да гарантира не само екологичната, но също
така икономическата и социална устойчивост на стопанствата. Стратегията призовава и към защита на останалите вековни и девствени гори в ЕС - белите дробове на
нашия континент. Близо 90% от тези най-богати на въглерод и местообитания горски екосистеми са на територията на само четири държави, сред които е и България. Наш
дълг е да съхраним това богатство, голяма част от което
е в защитените зони по „Натура 2000“ – в района на Стара
планина и Родопите.
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Положението на хората на изкуството и
възстановяването на сектора на културата в ЕС
18 октомври 2021 г.
Господин Председател, колеги, пандемията от Ковид-19 изключително много затрудни работещите в областта на културата и творчеството – затвориха се
концертни зали, отмениха се фестивали, изложби, представления. Това създаде несигурност за бъдещите перспективи
на желаещите да работят в тази сфера, а това ние не трябва да допускаме.
Хората на изкуството са изключително важни за
нашите общества, защото те спомагат за укрепване на
европейското многообразие, чрез тях изграждаме нашата
ценностна система и знаем историята си, те влияят на начина ни на живот. Само си представете, колеги, ако по време
на локдауните, когато бяхме затворени по домовете си, как
щяхме да си прекарваме времето, ако нямаше филми, ако нямаше музика, ако го нямаше създаденото от хората на изкуството.
Но в същото време много от творците останаха без
постоянни доходи, а някои и без никакви доходи. Много е важно хората на изкуството да имат достъп до социални
обезщетения и адекватна социална закрила: безработица,
пенсии, здравеопазване. Подкрепям категорично призива в
доклада на комисията, Европейската Комисия и държавите членки да включат културата в националните планове
за възстановяване и устойчивост и да заделят поне 2% от
бюджетния пакет на Механизма за възстановяване и устойчивост. Държавите членки са длъжни да подпомогнат този
сектор, който се възстановява най-бавно от пандемията и
да направят така, че нито един творец, нито един работник в сферата на културата, да не бъде изоставен.
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Политиката на ЕС в областта на спорта:
оценка и възможни перспективи
22 ноември 2021 г.
Госпожо Председател, мястото на спорта в обществото е от изключително значение за всяка държава, тъй
като допринася за изграждането на различни качества от
физическо, психологическо, социално и морално естество.
Затова и спортът е неизменна част от ежедневието ни. Особено във времето на продължаваща пандемия от
Ковид-19, която не само доведе до загуба на професионално
ниво, но и отне възможността на хората да бъдат физически активни. Сега е по-важно от всякога да положим усилия
достъпът до спортните дейности да е свободен, приобщаващ и равен за всички и да насърчим общественото здраве
чрез физическа активност.
Изграждането на спортна инфраструктура е важен елемент за подобряването на качеството на живот
и възможностите за икономическа реализация, особено в
необлагодетелстваните региони и в по-малките населени
места. Предоставянето на работни места в дългосрочен
план допринася за задържането на младото население в
отдалечените райони и намалява риска от обезлюдяването им. А организирането на спортни мероприятия би ги
направило по-атрактивни за зрителите и за потенциалните туристи.
В тази връзка е необходимо държавите членки да се
обединят около един по-цялостен подход към спортната
политика на Съюза, чрез която да се осигурят равни възможности за всички заети в този сектор, както и да се подпомогне неговото икономическо възстановяване.
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Осъждане на полицейското насилие
срещу ромското население в ЕС
23 ноември 2021 г.
Госпожо Комисар, естествено и аз осъждам полицейското насилие срещу ромите и срещу всички граждани, разбира се, и в този аспект искам да Ви разкажа за такъв полицейски произвол в моята страна.
На 14 и 21 ноември в България имаше едновременно
избори за парламент и президент. В предизборната кампания станахме свидетели на невиждан полицейски произвол
от страна на министъра на вътрешните работи Бойко
Рашков. Под предлог, че има контролиран вот, въоръжена
жандармерия нахлу в домовете на роми и други граждани,
които бяха привиквани и заплашвани в полицейските управления да дават обяснения за коя партия ще гласуват.
Като резултат от този полицейски произвол, координиран от министър Рашков, на изборите в България имаше
рекордно нисък процент гласували хора.
Госпожо Комисар, този полицейски произвол над българските граждани е срам и позор за страна – членка на
Европейския съюз, и настоявам да обърнете внимание на
действията на министър Рашков, за да се вземат мерки
това да не се случва повече.
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Обща селскостопанска политика –
финален дебат
23 ноември 2021 г.
Господин Председател, колеги, след почти година интензивни преговори днес гласуваме окончателно одобрения пакет по ОСП, за да може да влезе в сила от 1 януари
2023 година. И за да гарантираме плавния преход, приехме
и Регламента за преходните правила. Новата ОСП, освен
по-екологосъобразна, трябва да бъде гарант за икономическата и социална устойчивост на земеделските стопани и селските райони. Фермерите са в основата на реформата на ОСП и трябва да бъдат справедливо възнаградени
за труда си.
Затова бих искал да благодаря на докладчика и на неговия екип, че успяха да запазят интересите на земеделските стопани в центъра на новата политика. Въвеждането
на задължителното преразпределително плащане в полза
на малките и семейните земеделски стопанства, както и
допълнителната подкрепа за младите фермери са необходима инвестиция за бъдещето на сектора. Изключително
се радвам, че успяхме да защитим продължаването на преходната национална помощ с нова референтна година, както и на обвързаната подкрепа: два изключително важни
инструмента, които частично компенсират по-ниските
нива на подпомагане на държави като България и имат важен социален ефект в селските райони.
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Европейска година на младежта (2022 г.)
14 декември 2021 г.
Господин Председател, Госпожо Комисар Габриел, приветствам заключението на председателя на Европейската
комисия, че Европа се нуждае от всички свои младежи. Много е важно да успеем да предизвикаме интереса на младите
хора към демократичния процес, към изборните процеси,
към възможностите за партньорство и диалог между младите хора от Европейския съюз и държавите партньори.
За днешния и утрешния ден на Европа от изключително важно значение е участието на младите хора в демократичните процеси. Участието на младите хора при
вземането на решения на местно, регионално, национално
и европейско равнище със сигурност ще доведе до по-успешна европейска интеграция. Изграждането на една по-сплотена и солидарна Европа се нуждае от ангажираността на
младите хора, защото имаме нужда от тяхната визия, от
идеите им.
Колкото повече високообразовани младежи се включат в процеса на изграждане на силна и солидарна Европа,
толкова повече в нашите общества демокрацията ще е посилна, по-устойчива и по-стабилна. Но в този процес трябва да се приобщят и млади хора в неравностойно положение
– тези, които са от уязвими и маргинализирани групи, от
селските райони, от отдалечените и по-слабо развитите
региони. По този начин ще засилим чувството им за европейска принадлежност.
Европейският съюз е един добър свят, но младите
хора трябва да създадат един още по-добър свят, много поекологичен, много по-приобщаващ, много по-солидарен.
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I. ДЕЙНОСТ В РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ“

IV. БЛИЗО ДО ХОРАТА
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1. Посещение на Професионалната гимназия по
механоелектротехника и електроника – Бургас във
връзка с проект „6 YES“ по програма „Еразъм +“
31 януари 2020 г.

2. Видео конференция на Бюрото на Европейския
парламент – „Поуките за Европа след COVID-19; Как ЕС да
бъде по-подготвен за бъдещи подобни предизвикателства“
В нея участвах заедно с колегите ми Ангел Джамбазки и Петър Витанов.
За пореден път се убедих колко интелигентни и подготвени ученици има в
България. Получи се много интересна дискусия, благодарение на изключително смислените и актуални въпроси по темата, зададени ни от нашите ученици.

12 юни 2020 г.
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3. Среща с граждани в Сандански
26 юни 2020 г.

4. Среща с граждани в с. Ясеновец, Подайва и Къпиновци
20 септември 2020 г.
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5. Дарение за болницата в Гоце Делчев от 350 бр.
еднократни предпазни костюма и 1000 бр. маски
Болницата в Гоце Делчев даде свидни жертви в борбата срещу коронавируса. Там загубиха живота си обичани и уважавани лекари, които се бориха да опазят живота ни! Поклон пред тях и подкрепа за техните колеги, които
продължават да са на фронта срещу коварния враг!

25 ноември 2020 г.

6. Среща с част от ръководството
на ПП ГЕРБ-Сливен – Мария Белова
и Камен Костов
23 януари 2021 г.
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7. Онлайн среща с моя екип от сътрудници
3 февруари 2021 г.

8. Среща с Негово
Преосвещенство
Величкия епископ
Сионий в Троянския
манастир
6 февруари 2021 г.
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9. Посещение в
единственото в
България училище
за планински
водачи в с. Черни
Осъм
6 февруари 2021 г.

10. Посещение в читалище „Отец Паисий“, с. Гумощник
6 февруари 2021 г.

51

IV. БЛИЗО ДО ХОРАТА

11. Заедно с кмета на общ. Смолян Николай Мелемов,
кметът на Търън от 40 години Явор Говедаров и кметът на
гърменското село Хвостяне Сейхан Ахмедов на среща с
жители от община Баните
26 февруари 2021 г.

12. Организирах национален фотоконкурс
„За България с любов“
3 март 2021 г.
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13. Заедно с Десислава
Атанасова разговаряхме
с хората от селата
Сейдол, Трапище, Ловско
и Мортагоново
21 март 2021 г.

14. Посещение в Крумовград с председателя на
Народното събрание Цвета Караянчева
Март 2021 г.

15. Посещение на област Бургас. Посетени бяха община
Карнобат, община Поморие, селата Карагеоргиево,
Тополица и Малка поляна
26 март 2021 г.
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16. Заедно с Цветомир Паунов, Андрей Новаков, Д-р Емил
Тончев, Георги Динев, Даниела Савеклиева и Aлександър
Мацурев се срещнахме с приятели от Сандански

17. Посещение в с. Хвостяне, общ. Гърмен
с министър-председателя Бойко Борисов
Показахме
видимите
резултати от работата на неговото правителство – санираното и обновено училище,
спортната площадка, която се
изгражда, както и изцяло ремонтирания път от с. Дъбница
– с. Вълкосел до Сатовча. Една
отсечка, която обслужва три
общини и не беше ремонтирана от 50 години.

2 април 2021 г.
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18. Среща в онлайн среда с ученици, учители и
ръководители на ПГМЕЕ – Бургас. Училището е част
от мрежата „училища посланици“ на ЕП. Срещата е с
екипа от посланици на гимназията
18 май 2021 г.

19. С Десислава Атанасова в Разград
Юни 2021 г.
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20. Среща с педагози от Сливен
28 юни 2021 г.

21. Очи в очи с хората от региона на Сливен заедно
Десислава Танева, Мария Белова, Велмира Вълева, Даниела
Василева, Евгени Балев, Борис Шейтанов. С тях посетихме
с. Ябланово, едно от големите села в община Котел.
28 юни 2021 г.
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22. Срещи в Бургас, Айтос и Карнобат заедно с Димитър
Бойчев, Жечо Станков и Владимир Крумов
1 юли 2021 г.

23. Конференция „Бъдещето на Европа и гражданското
общество“ в Пловдив, организирана от моя колега от
групата на ГЕРБ/СДС Александър Йорданов
2 юли 2021 г.
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24. Среща с жителите на селата Трапище, Сейдол и Ловско
Юли 2021 г.

25. Респект към моя приятел Йордан!
Благоевград, 9 юли 2021 г.
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26. Когато делата говорят вместо думите! Изгражда се
джамия в с. Юруково, общ. Якоруда и православен храм в
Якоруда със съдействието на Бойко Борисов и ПП ГЕРБ
„Това е силата на нашата партия – имаме и православни християни, и мюсюлмани, и католици. Строим
храмове за всички, за да живеем в мир и любов.“
Бойко Борисов
2 ноември 2021 г.
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27. Семинар съвместно с колегата евродепутат Андрей Новаков в
Банско.
1 октомври 2021 г.

28. Посещение във Видин по покана на Росица Кирова!
5 ноември 2021 г.
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V. Моят екип

С част от моя парламентарен екип в Брюксел – асистентите
ми Ангел и Тони и стажантите Малинка и Петър

61

V. Моят екип
Моят екип е неизменна част от работата ми в България и Брюксел. Акредитираните ми асистенти в Европейския парламент са Антоанета Иванова,
Ангел Филипов и Йоана Илиева. Имам местни сътрудници в шест областни
града – Благоевград, Бургас, Кърджали, Разград, Смолян и София. Мария Данчова, Ясен Проданов, Антония Захариева, Радостина Иванова, Димитрина Павлова и Велмира Вълева. Осман Ислямов е IT специалистът, който поддържа
дейността ми в социалните мрежи и медиите. Благодарение на всеки един от
тях дейността ми в Европейския парламент се развива и се разпространява
сред гражданите в нашата родина.
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