Знаете лИ, Че?
Европейските избори засягат всички от нас. Последните избори се проведоха през месец май 2019 г., когато 350 милиона граждани на ЕС имаха
възможността да изберат 705 членове на Европейския парламент (ЕП).

Изборите за Европейски парламент през 2019 г. в България бяха
проведени на 26 май и на тях бяха избрани 17 български депутати.
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КаКво Представлява евроПейсКИят
Парламент?
Автор: Информационен център „Европа Директно – Видин”
Видин, 2019

Европейският парламент (ЕП) е една от трите най-важни институции на
Европейския съюз. Той е и единственият европейски орган, чиито членове (евродепутатите) се избират пряко от хората. На всеки 5 години гражданите на държавите членки на ЕС участват в избори, чрез които избират
всичките 705 депутати в ЕП.

Издава: Фондация за регионално развитие

КаКъв е съставът на евроПейсКИя
Парламент?
Европейският информационен център „Европа Директно Видин“ се финансира от Европейския съюз и е съфинансиран от
Фондация за регионално развитие. Информацията и мненията,
публикувани в тази брошура, не отразяват задължително
мненията и становищата на ЕС.

Общият брой на избраните евродепутати е 705, като те са неравномерно разпределени между членуващите в ЕС. Всяка държава членка в зависимост от броя на населението си получава определен брой депутатски
места. Колкото по-голямо е населението й, толкова повече представители има тази държава в парламента. Например Германия като държава с най-многобройно население, има 96 евродепутата, а Люксембург (с
най-малкото население) има 6. България се нарежда сред държавите със
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средно голямо население, поради което има 17 депутата в Европейския
парламент.

Парламентът е разделен на партии, някои от които съществуват още от
създаването на институцията.

По време на гласуването за ЕП кандидатите са включени в партийни листи
в съотвествие с националните партии. Следователно, когато гласуваме за
избирането на български евродепутати, ние даваме вота си за съответната политическа сила в България.

By European Commission
- ec.europa.eu
европейската комисия, (съкратено ЕК), е изпълнителният орган
на Европейския съюз. Главната ѝ роля е да определя цели и приоритети за
действие, да предлага закони на Парламента и Съвета, да управлява и прилага политиките на ЕС и бюджета, да налага спазването на европейското
право (заедно със Съда на ЕС) и да представя ЕС извън Европа. Комисията
управлява и ежедневната дейност на Съюза: прилагане на политиките, изпълнение на програмите, разходване на средствата и др.
Комисията работи подобно на правителствен кабинет, състоящ се от
28 члена – по един от всяка държава-членка. За членове на ЕК, наричани неофициално комисари, обикновено се избират видни политически
дейци. Въпреки че всеки от тях е излъчен от една държава-членка, те се
ангажират да работят в името на Съюза и независимо от националните
правителства. Един от комисарите е и председател на Комисията и се назначава от Европейския съвет, след което заедно с него избира останалите комисари. Така сформираният екип на ЕК се представя на Европейския
парламент, който изслушва кандидатите и одобрява цялостния състав.
http://beactive.projectkn.com/

КаКвИ са ЗадълЖенИята на ИЗБранИте
евродеПутатИ?
Двете основни задължения на евродепутатите са да определят бюджета
на Европейския съюз и да създават закони, които променят живота на 500те милиона граждани на Общността. Без одобрението на евродепутатите
повечето закони не могат да влязат в сила. Европейският съюз не може да
приема нови членове или да подписва важни международни споразумения без депутатите да дадат своето одобрение.

2

КаК реШенИята на евродеПутатИте
влИяят на мен И моя ЖИвот?
Европейският парламент взема важни решения: как да се развива икономиката, как да се ограничи потреблението на енергия, как да се осигури
безопасността на храните, които консумираме. С избора си определяме
кой ще взема тези решения и как ще се отразят те на света, в който бихме искали да живеем. Който не гласува, не участва във вземането на
решенията.
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могат да участват единствено граждани над 18-годишна възраст.
Изборите в България се произвеждат по пропорционална избирателна
система с национални изборни листи на политически партии, коалиции на
политически партии и независими кандидати чрез преференциално гласуване. Преференциалните гласове, подадени за отделните кандидати, се
вземат предвид, ако броят на гласовете, получени за кандидата, възлиза
най-малко на 15% от действителните гласове, подадени за съответната
кандидатска листа. Гласуването не е задължително.
Избирателни райони: територията на страната, включително секциите извън границите на Република България, представлява един многомандатен избирателен район.
Публикуване на резултатите: Централната избирателна комисия за
Европейски парламент (ЦИКЕП) обявява резултатите от гласуването, както следва:

https://www.dreamstime.com/teacher-students-stock-image-image-free-2003711

ÂÂ

получените гласове и разпределението на мандатите между
партиите и коалициите – не по-късно от три дни след изборния ден;

ÂÂ

имената на избраните членове на ЕП от България – не по-късно от 5
дни след изборния ден.

Навсякъде около себе си виждаме докъде може да доведе разпространяването на неистини, ако не се предприема нищо. Многообразието може лесно
да се превърне в разделение. Виждаме също така, че демокрацията може
да бъде много крехка. Европейският съюз се основава на взаимно зачитане
на основните права и демократичните принципи. Нашият вот ни дава право
да изискваме спазването на тези права – както за себе си, така и за другите.

Как се осъществява гласуването?
Изборите за ЕП се провеждат във всяка една държава членка. При тях
се следва както националното законодателство, така и няколко норми,
поставени от ЕС. Най-важното общо правило предвижда използването на пропорционалната избирателна система. Например въпреки че
Великобритания използва мажоритарната система при парламентарните
си избори, тя е задължена да приложи пропорционалната при изборите
за ЕП. Въпреки това обаче много други важни въпроси, свързани с условията и начина на провеждане на изборите, се определят от националните
закони. Така например в Австрия както на националните, така и на европейските избори гласуват всички граждани над 16 години.
Във всички други държави от ЕС (включително и България в гласуването
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Парламентът остава едно от двете направления на бюджетния орган
(член 314 от ДФЕС). Той участва в бюджетния процес още от подготвителния етап, по-специално за определяне на общите насоки и на вида разходи. Той приема бюджета окончателно и следи неговото изпълнение (член
318 от ДФЕС). Той освобождава от отговорност за изпълнението на бюджета (член 319 от ДФЕС).
И на последно място, Парламентът трябва да даде своето одобрение за
многогодишната финансова рамка (МФР) (член 312 от ДФЕС).
Когато гражданите на Съюза упражняват правото си да подават петиции,
те ги отправят до председателя на Европейския парламент (член 227 от
ДФЕС).Парламентът организира изслушвания с организаторите на успешно регистрирани Европейски граждански инициативи под ръководството
на комисията по петиции.
Съгласно Договора от Лисабон Европейският омбудсман се избира от
Европейския парламент (член 228 от ДФЕС) (1.3.16).

Защо да гласувам за Европейски
парламент този път?
Европейският парламент изпълнява своята институционална роля в изготвянето на европейските политики чрез упражняването на различните
си функции. Спазването на демократичните принципи на европейско равнище се осигурява чрез участието му в законодателния процес, бюджетните му правомощия и правомощията за контрол, участието му в преразглеждането на Договорите, както и правото му да сезира Съда на ЕС.
Като институция, която представлява европейските граждани, парламентът формира демократичната основа на Европейския съюз. За да се постигне пълна демократична легитимност на Съюза, Парламентът трябва
изцяло да участва в европейския законодателен процес и да упражнява
политически контрол от името на гражданите върху останалите институции на Съюза.
След влизането в сила на Договора от Лисабон Парламентът може да поема инициативата за преразглеждане на договори и има последната дума
дали трябва да се свиква конвенция за изготвяне на бъдещо изменение
на договорите (член 48, параграфи 2 и 3 от Договора за Европейския съюз
(ДЕС)).
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Какво направи Европа за мен
и за моя регион
ÂÂ многоезичен сайт на ЕП –
https://www.what-europe-does-for-me.eu

За първи път уеб-базирана платформата представя по един лесен и достъпен начин резултатите и ползите от прилагането на европейски политики
на ЕС за за своите граждани.
Информацията е разделена основно по два критерия:
географски - в раздел „В моя регион“, и по вид области от живота на хората – в раздел „В моя живот“ (ежедневие, здравеопазване, сигурност, работа, пътуване, свободно време, околна среда, и други).
Интерактивният многоезичен уебсайт „Какво прави Европа за мен“ създаден от Службата на ЕП за парламентарни изследвания, съдържа стотици лесни за четене и не по-дълги от страница бележки, които представят
положителното значение на ЕС в живота на хората. Потребителите могат
лесно да намерят специфична информация за това какво Европа прави за
техния регион, тяхната професия или любимото им занимание в свободното време.
На разположение на потребителите са над 1800 бележки, които могат да
бъдат четени онлайн, споделяни в социалните мрежи или сваляни като
документи. Бележките са организирани в две основни категории. Раздел
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„В моя регион“ позволява на потребителите да изберат мястото, където те и семействата им
живеят и работят и да прочетат
как Европа присъства в техните
градове и региони, например
в Габрово, Ловеч, Варна или
Шумен. Този раздел обхваща над
1400 места от целия Европейски
съюз.
Раздел „В моя живот“ позволява
на потребителя да избере от 400
бележки и да открие неща, които са важни лично за него или за
нея. Как ЕС влия върху нашите семейства, здравеопазване, хобита, пътувания, сигурност, потребителски избори социални права? Как ЕС подкрепя хората в техните професии – от пчеларите до
шофьорите и пивоварите? Какво
е направил ЕС за хората, които
обичат в свободното си време да
се занимават със спорт, с музика
или да гледат телевизия?
Третият раздел на сайта, „На фокус“, допълва първите два раздела с по-подробни информационни документи за политиките
на ЕС, които очертават някои от
постиженията на настоящия парламентарен мандат, например в
сферата на опазването на околната среда и културата, и представят бъдещите перспективи,
със специален акцент върху общественото мнение и гражданските притеснения и очаквания
за действия на европейско ниво.

https://www.what-europe-does-for-me.eu/
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ÂÂ Европейски проекти и инициативи в полза
на гражданите в област Видин
Най-големият бенефициент на европейски средства в областта е Община
Видин. През втория програмен период тя е получила финансиране по 16
европейски проекта на стойност 58 162 009 лв. Проектите на бизнеса по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ към началото
на месец декември 2018 г. са 50 броя на стойност 39 254 733 лв., при 7
договора през 2007-2013 г. на стойност 11 872 530 лв. – сочи общинската
статистика.

ÂÂ Проект „Създаване на 6 интегрирани
туристически маршрута в
окръг Мехединци – област Видин

Един от водещите приоритети за развитието на региона е туризмът.
През последните години бяха успешно изпълнени проекти, които имат
пряко въздействие върху повишаване на атрактивността на региона и
привличане на голям брой посетители и туристи.
През 2017 г. беше открит Епиграфски център и лапидариум Видин, реализиран по проект „Създаване на достъп за обществеността до сграда паметник на културата – Турски склад и създаване на Епиграфски център“,
финансиран в рамките на Мярка 3 „Достъпност на културното наследство
за обществеността“ по Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства” с договор №24-10-М3-35/24.04.2015 г. с бенефициент Община
Видин. Общата цел на проекта е да възстанови и запази недвижимо културно наследство (архитектурен паметник на културата) като осигури достъп до него за сегашното и бъдещите поколения и популяризира движими епиграфски паметници в Община Видин в страната и чужбина.

http://mehedinti-vidin.ro/bg/

В рамките на инициативата окръг Мехединци и област Видин са представени като интегриран туристически продукт и обща дестинация за привличане
на туристи. Изработени са 6 специализирани филма. Всеки един от туристическите маршрути е представен визуално в динамична картина, включваща
културното наследство: исторически, религиозни, природни, етнографски
забележителности, които представлявт модерен, ефективен и ценен промоционален инструмент за разширяване на пазарния дял на туризма. От друга
страна интегрираният туристически продукт е маркетингов и цели привличане на инвеститори и разкриване на работни места и укрепване на институционалното партньорството за справяне с реални проблеми.
Създаден като комплексен туристически продукт, късометражният филм има
за цел да стимулира интереса на туристите да посетят румънско-българския
регион. Филмите ще предоставят информация за културата и традициите,
природните богатства, културното многообразие на двата народа, общите
елементи, свързващи двете страни.
В рамките на иницативата „6 причини да посетите трансграничния регион
Видин и Мехединци” са организирани информационни семинари с цел да се
повиши обхвата на осведомеността на хората за възможностите за развитие
на туризма и туристическия потенциал на района, във връзка с развитието
и опазването на културните и природни ценности и устойчивото развитие
на отрасъла. Проектът е изпълнен от Сдружение „Регионални партньорства
за устойчиво развитие – Видин” и Асоциация „ПроМехединци”. Проектът е
финансиран от Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.
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ÂÂ „Приключение с балон – нов съвместен
туристически продукт“
http://balloonadventure.eu/bg/
Агенция за регионално развитие и
бизнес център – Видин реализира
проект „Приключение с балон – нов
съвместен туристически продукт“,
който има за цел да допринесе
за развитието на туризма и подобряване на устойчивото използване на природните и културните
ресурси в трансграничния регион
Румъния-България.
АРРБЦ-Видин изпълнява проекта в
партньорство с румънската организация АРИЕС – Олтения и Агенция за
регионално развитие и бизнес център 2000 – Монтана.
Идеята на проекта е разработването на нов трансграничен туристически продукт – на базата
на летене с топловъздушен балон.
Новосъздадената туристическа атракция ще бъде включена в туристически оферти, предлагани в цялата трансгранична зона. Ще бъде създадена
и мрежа за промоция на новия продукт.
Очаква се новият туристически продукт да привлече повече чуждестранни туристи, с което да се повиши броят на нощувките в трансграничната
зона, обхващаща 8 области в България и 7 области в Румъния. Програмната
територия включва регионите от ниво 3 по NUTS разположени на границата между двете партниращи държави: Видин, Враца, Монтана, Плевен,
Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич за територията на България и регионите от ниво 3 по NUTS: Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево,
Кълъраш, Констанца за територията на Румъния. Проектът е финансиран
от Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Снимка: http://balloonadventure.eu/bg/
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https://www.consilium.europa.eu/bg/press/pressreleases/2018/03/20/council-agrees-dates-for-the-2019european-parliament-elections/
https://www.evropeiski-izbori.eu/
https://www.thistimeimvoting.bg/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/electionspress-kit
https://ec.europa.eu/eurostat
https://www.what-europe-does-for-me.eu
http://mehedinti-vidin.ro/bg/
http://balloonadventure.eu/bg/
http://www.vidin.bg/
Снимка на корицата:
https://www.burgasinfo.com/news/view/2/85314
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