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Европейската комисия ще 
се представи още на 11 май 
като част от традицион-
ния „Iris Fête“, като от 12.00-
18.00ч. на площада срещу 
Централна гара посетители 
могат да разгледат Европей-
ското селище. На 17 май пък 
централната сграда на Коми-
сията – Берлеймон, също ще 
бъде достъпна за гости за 
деня на отворените врати.
Другите институции, кои-

то също ще се включат в 
различни събития и програми 
в инициативата в Брюксел, 
са Европейската служба за 
външна дейност, Европей-
ският икономически и социа-
лен комитет, Комитетът 
на регионите, Европейският 
надзорен орган по защита на 
данните.

Актуално

Още от първи брой сме си поставили за цел да ви запознаваме с 
интересни актуални инициативи на българи с опит в чужбина. Днес 
на фокус е „Тук-Там“ – общност, сдружение, инициатива или какъвто 
термин ви е присърце, свързваща българи с опит в чужбина, които 
вярват в България.
„Тук-Там“ е учредено от 7 вдъхновени млади българи през проле-

тта на 2008г., туко-що завърнали се от чужбина. Първоначално 
Тук-Там-овци се събират, за да споделят емоции, впечатления, до-
бре познатия културен шок, контакти и най-вече да срещат нови 
приятели. 
Днес в сдружението членуват над 400 българи с опит и/или об-

разование в чужбина, а по проекти и събития доброволно работят над 40 професионалиста. 
Ръководството на сдружението е в ръцете на Управителния Съвет, а от 2012 г. до днес сдру-
жението има и свой Супергерой – служител на трудов договор в „Тук-Там“.
Оказва се, че българите с опит и/или образование в чужбина имат завидна енергия и wow! 

идеи, които Тук-Там фокусира в събития и проекти със смисъл: нетуъркинг събития, филмови 
вечери, ежегодния кариерен форум „Кариера в България.Защо не?“ и много други. 

ТуК ИлИ Там, 
организацията за българи, учили или 
работили в чужбина

Традиционно, в чест на деня на Европа 9-ти 
май, институциите на ЕС отварят вратите 
си за посетители. Желаещите да надникнат 
могат не само да видят какво представляват 
отвътре Европейската комисия и Европей-
ският парламент, например, но също така и 
да научат повече за ролята и функциите им. 
Ежегодно за деня на отворените врати се 
организират различни визити, дебати, те-
матични щандове, на които посетителите 
могат да получат за спомен най-различни су-
венири и информационни брошури. Тази година 
датите на отворените врати са: 

4 май в Страсбург 
Там сградата на Европейския парламент ще 

бъде отворена за широката публика от 10.00-
18.00 ч., като ще се включат и с представяне 
също така Европейският омбудсман и Евро-
пейската централна банка. Сред организира-
ните събития е и публичен дебат, посветен 
на предстоящите избори за Европейски пар-
ламент. Във френския пощенски офис посети-
телите ще могат да си закупят уникалната 
марка „Европа 2014“.

10 май в Люксембург
На площад Clairefontaine от 11.00ч. ще бъде 

организирана специална културна програма и 
представяне на европейските институции. 
Между 14.00-18.00ч. в Kirchberg вратите си за 
посетители ще отвори и Съдът на Европей-
ския съюз. 

17 май в Брюксел
Най-пълна ще е програмата в Брюксел, къде-

то Европейският парламент ще е отворен 
за посетители от 10.00 до 17.30 ч. и ще орга-
низира дебат за предстоящия евровот, също 
изложби и концерти на еспланадата Солидар-
ност пред главния вход. Информационни щан-
дове, конференции, визита с екскурзовод и 
прожекция на филм за ролята на Съвета на ЕС 
очакват гостите му от 10.00-17.00ч. в сграда-
та Justus Lipsius. 

ОТВОРЕнИ ВРаТИ 
в институциите на 
Европейският съюз

Български 
информационен 
портал в 
Амстердам
В Амстердам вече могат 

да се похвалят с нещо ново 
и много полезно за българи-
те - съвместният проект 
на сдружение „Българско 
образование и култура“ 
Амстердам и община Ам-
стердам - „Български ин-
формационен портал“. Той 
протича под формата на 
ежеседмични консултации, 
насочени към българите, 
преводи, счетоводни, фи-
нансови и ипотечни услуги, 
езикови курсове и др.
Ако имате нужда от 

информация, помощ или 
съвет за живота в Нидер-
ландия и правилата на пре-
биваване там, непременно 
посетете форума!
Консултациите са всяка 

учебна неделя от 12.30 до 
14.30 часа, в сградата на 
ПБУ „АБВ“ Амстердам 
Jan van Eijckstraat 47 и са 
безплатни.
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нИдЕРландИя
Помощи за ниски доходи и минимални 
средства за съществуване

Законът за допълнителните помощи гарантира минимален 
доход за хората, чието ниво на приходи е под социалния мини-
мум. Предвиждат се допълнителни обезщетения, възлизащи на 
разликата между действителния доход и социалния минимум.
Тази помощ се изплаща в допълнение към обезщетенията 

за болест, за безработица или професионално увреждане, по-
мощ за бременност/майчинство или помощ за осиновяване/
настойничество. 
Може да получите допълнителна помощ, ако:
▪ имате брак (или съжителство) и вашият доход (на вашето 

домакинство) е по-малък от минималното възнаграждение или

▪ живеете сам/а и имате дете на възраст под 18 години и до-
ходът на домакинството е по-малък от 90% от минималното 
възнаграждение или

▪ вие живеете самостоятелно, без брак или деца, и вашият 
доход е по-малък от 70% от минималното възнаграждение.

Какво е покритието?
Ако вашето възнаграждение спадне под социалния минимум 

(70% от минималната работна заплата) и когато вашият ра-
ботодател продължава да ви изплаща втора година обезще-
тение за болест, но само 70% от вашето възнаграждение или 
заплата, което би могло да означава, че вашият доход спада 
под социалния минимум. Минималната работна заплата в Ни-
дерландия за 2014 година е €1,485.60 на месец за лица на 23-го-
дишна възраст и от 30 до 85% от тази сума за лица между 15 
и 22 години.

Как се осъществява достъпът до обезщетения за мини-
мални средства?
Сумата на обезщетението се изплаща от Института за 

схеми за обезщетения за служители (UWV). След като е по-
твърдено, че отговаряте на изискванията за този тип обез-
щетение, вие разполагате с шест седмици да подадете 
своята молба за получаване на помощи. Заявленията за до-
пълнителна помощ към която и да е схема за обезщетение, 
трябва да бъдат подадени до Обществената служба по зае-
тостта на UWV (UWV Werkbedrijf).

Правата ни в...
В силно съкратен вид и въпреки изборните страсти, поднасяме на вниманието ви някои 
важни въпроси, свързани с правата ни в Белгия и Нидерландия

БЕлГИя
Обезщетения за инвалидност
Кога имате право на обезщетения за инвалидност?
Ако в резултат на болест или влошаване на здравето човек 

не може да печели над една трета от нормалните доходи на 
работник от същата категория и със същото образование, 
то той може да се приеме за инвалид. Минималното ниво на 
неработоспособност е минимум 66%.
Ако сте получавали обезщетение за болест в продължение на 

една година и продължавате да не сте в състояние да се върне-
те на работа, то може да имате право да получавате обезще-
тение за инвалидност (indemnité d’invalidité/invaliditeitsuitkering). 
Това право се преустановява при навършване на пенсионна 
възраст (в момента 65 години за жени и мъже).
За да имате право на обезщетение за инвалидност, тряб-

ва също така да отговаряте на следните условия:
▪ да сте регистрирани в здравноосигурителен фонд;

▪ да сте работили 120 дни за период от шест месеца - пери-
оди на бездействие, като например платен отпуск, отпуск по 
болест и т.н. се броят за работни периоди;

▪ да разполагате с удостоверение, че не сте били в състоя-
ние да работите една година;

▪ да докажете, че сте платили минимални вноски.

За самостоятелно наети лица е възможно да се прило-
жат специални разпоредби. Какво е покритието?
Обезщетението за инвалидност (indemnité d’invalidité/

invaliditeitsuitkering) възлиза на 65 % от вашите предишни дохо-
ди, ако имате лица на ваша издръжка. Ако нямате лица на ваша 
издръжка, тази сума намалява на 55 % за неомъжено/неженено 
лице или 40 % за партньор.
Еднократната парична помощ за подпомагане на трето лице 

е добавка, която се изплаща на лицето, което е неработоспо-
собно, най-рано от четвъртия месец на неработоспособност-
та и възлиза на €20.
Размерът на обезщетението има таван. Той е определен на 

131.46023 евро за инвалидност, възникнала след 01.01.2013 г.

Как се осъществява достъпът до обезщетения за инва-
лидност?
Ако не можете за работите поради инвалидност, трябва да 

предоставите на своя здравноосигурителен фонд медицин-
ско удостоверение, попълнено от лекуващия ви лекар. Това се 
прави в рамките на два дни от появата на неработоспособ-
ността. Ако го изпратите със закъснение, вашето право на 
обезщетение започва от по-късната дата.
Здравноосигурителният фонд преценява продължителнос-

тта на вашето заболяване, като има право да ви извика, за да 
провери вашето състояние по всяко време.
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Огнян Златев
В третия ни брой, посветен предимно на предстоящите избори за членове на 
Европейския парламент, решихме да ви представим шефа на Европейската 
комисия в София. Попитахме го лични въпроси, но и не пропуснахме да се 
позаинтересуваме за евровота и за някои други доста интересни теми.

Пътувате често из България - получавате ли въпроси за 
Европа, Европейската комисия? Интересуват ли се бълга-
рите от наднационалните въпроси? 

Българите определно имат интерес към европейските 
теми. България е вече в седмата година на европейското 
си членство и докато в началото Европейският съюз сякаш 
беше свързван само с фондовете и ежегодния мониторингов 
доклад за съдебната система, сега гражданите ни търсят по 
най-различни теми – от земеделие до наука и иновации. Полу-
чаваме много въпроси – както директно в Дома на Европа в 
София, така и по време на нашите информационни събития в 
цялата страна. Информационните центрове Европа Директ-
но – общо 15 в цяла България също отговарят на запитвания 
всекидневно.

Не се ли притеснявате, че дебатът в България през по-
следните седмици е силно ориентиран към вътрешните ни 
проблеми, а не към ролята на страната ни в ЕС? 

В това отношение България не е изключение. Не трябва да 
забравяме, че в момента ЕС е по-скоро съюз на суверенни дър-
жави, отколкото наднационална федерация, така че е нормал-
но националните въпроси да получават внимание.  Това, което 
ние се опитваме да постигнем е да подчертаем важността 
на европейските теми в навечерието на изборите за Евро-
пейски парламент. Защото е важно гражданите да могат да 
направят своя информиран избор.
Затова много разчитаме на предстоящия, първи по рода си, 

общоевропейски дебат на кандидатите за председател на 
следващата Европейска комисия. Той ще се проведе на 15 май, 
ще бъде излъчван по обществените телевизии в цяла Евро-
па и ще включва кандидатите на петте основни европейски 
партийни семейства – ЕНП, ПЕС, либералите, Зелените, дори 
крайната левица, която ще бъде представена от политика 
от съседна Гърция Алексис Ципрас. Идеята е гражданите да 
могат да чуят от пърава ръка различните визии за бъдещето 
на Европа и да оценят аргументите на кандидатите, които 
ще се борят да получат тяхното доверие.  

Много сънародници още се колебаят дали да 
гласуват на европейските избори на 25 Май. 
Как ще ги убедите, че това е важно за тях, 
въпреки вътрешно-националните проблеми? 
Ако последните пет години икономическа и 

финансова криза ни научиха на нещо, то това 
е, че не може да делим проблемите на евро-
пейски и национални. Видяхме какво се случи 
в Гърция – една страна с БВП, който е 2% от 
общия за ЕС, но чиято нестабилност заплаш-
ваше оцеляването на общата европейска ва-
лута. И обратното – когато нещата при съ-
седите вървят, това неизменно се отразява 
и при нас. Европейският съюз задава рамката 
за всичко това, а   Европейският парламент 
е единствената директно избрана негова 
институция. Именно за това, изборите на 25 
май ще бъдат шанс за българите да покажат 
в каква Европа, а и в каква България, искат да 
живеят през следващите пет години. 

Планирате ли да работите по-тясно с българските пред-
ставители в Европейския парламент в подкрепа на нацио-
нални и европейски каузи - създаване на работни места, по-
вишаване на конкурентоспособността? 

По силата на договорите, Европейският парламент и Коми-
сията са „обречени“ да си сътрудничат. ЕК е винаги на разпо-
ложение – не само на евродепутатите, но и на националните 
власти със своя опит и експертиза. Наистина се надявам, че 
новите ни представители в Страсбург ще бъдат активни и 
ще работят за каузи, от които европейските граждани, и бъл-
гарите в частност, да имат полза. 

На финал два по-лични въпроса. Напуснахте Брюксел преди 
година - липсва ли Ви животът в сърцето на Европа? Ако 
“да”, кое най-много? 

Брюксел е град с уникална мултикултурна среда, животът в 
който може само да обогати човек. Има го и ясното чувство 
за близост до близостта до „пулса“ на Европа, човек буквално 
може да види как се формира дневният ред на континента. 
Все пак, ако трябва да степенувам, може би най-много ми липс-
ва личното общуване с колегите от институциите и фактът, 
че вместо директно общуване, сега за връзка ми се налага да 
използвам имейл и телефон.

Живели сте дълго в чужбина, в различни страни. Кое Ви 
липсваше най-много от България? 

Усещането за уют и принадлежност, неповторимия чар на 
българското общество, в което са се приплели южняшката 
любов към хубавия живот със стремежа да приличаме повече 
на западноевропейците – с повече отговорности и по-сериоз-
но отношение към заобикалящата ни среда.

Последен въпрос - как виждате Родината ни след 5 години 
в едно изречение? 

Като още по-добро място за живеене и пример за страните 
от региона, които имат амбиции за присъединяване към ЕС.
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към създаване на една нова политико-правна организация на 
обществените отношения на Стария континент.
Жан Моне се оказва изключително далновиден в своята 

визия за обединяване на Европа. Успешно обединявайки тео-
ретичните си познания с практическите си умения, той ясно 
вижда единствено правилния път, по който може да се достиг-
не заветната мечта – „Обединена Европа”. Европа „няма да се 
създаде отведнъж, нито като цялостна конструкция”, пише 
Моне. Европейската интеграция трябва да се сведе до мно-
жество малки, дори незначителни сами по себе си проблеми за 
решаване, при които е много по-лесно да се постигне съгласие 
между всички участници, като не се засягат твърде интен-
зивно темите, свързани със защита на национални интереси. 
Второто голямо идейно достижение на Моне е манифеста-

ция на юридическата мисъл. Според декларацията, решенията 
на Върховния орган на новото обединение „ще подлежат на 
изпълнение във Франция, в Германия и в другите присъединили 
се страни”. Така предложеното обединение получава същин-
ска власт. Никой друг международен орган няма компетент-
ност да приема правни актове, които да проявяват своето 

правно действие не само „за“ държавите, но и 
вътре „във” тях. Това просто изречение стои 
в основата на изграждането на доктрината 
за принципите на приложение на правото на 
ЕС много по-късно. Върховенството на пра-
вото на ЕС – като предимство пред проти-
воречащото му национално право, непосред-
ствената му приложимост и директният му 

ефект – като негов същински смисъл на съществуване (raison 
d’être) намират своя източник, своя първообраз в гениалната 
идея на Моне, закрепена в незначителната по своему думичка 
„във”. Тази идея в последствие се разгръща и намира своето 
приложение в поредица от разпоредби от Учредителните до-
говори, включително и в сега действащия Договор от Лисабон 
и е в основата на Европейския съюз днес.

Този ден предизвиква различни чувства у нас, българите, у 
нашите баби и дядовци, у тези, които живеят в България, у 
тези, които живеят зад граница. Това е така, може би защото 
на 9 май в България се отбелязват два празника. Единият е 
Денят на победата, свързан с края на Втората световна вой-
на и капитулацията на Третия райх. Актът за капитулацията 
на нацистка Германия е подписан в предградието на Берлин, 
Карлсхорст, на 9 май точно в 0 часа и 43 минути московско 
време. Късно вечерта съобщението за победата на Русия над 
Германия прозвучава по радиото – дългоочакван момент през 
всичките 1,418 дни на изключително тежката война. 
През 1965 година на Червения площад в чест на 20-та годиш-

нина от победата се провежда военен парад, който се пре-
връща в ежегодна традиция за празника. В него по традиция 
участват 11 хиляди военнослужещи, повече от 100 единици 
наземна военна техника и 68 бойни самолети. Вечерта в чест 
на великата Победа на Русия има и празничен салют.
Освен всичко това 9 май е и Денят на Европа. Датата е обя-

вена като официален празник през 1985 година в град Милано, 
Италия, по време на среща на високо равнище на ръководите-
лите на страните от Европейския съюз. От този момент до 
днес 9 май символизира стремежа към единство, мир и прос-
перитет в Европа, както и споделянето на европейските цен-
ности. Точно на 9 май 1950 г. в Париж френският министър на 
външните работи Робер Шуман произнася своята основопола-
гаща за бъдещето на Европа реч.
В България празникът се отбелязва от 2005 г.
Вие кой празник празнувате?

9 май – денят на победата или 
денят на Европа
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Идеята, която промени Европа завинаги

На 9 май 1950 г. френският външен министър Робер Шуман 
произнася реч, вдъхновена и в голямата си част съчинена от 
Жан Моне. Текстът на Моне не е просто 
насочен към представянето на една идея – 
поставяне на френско-германското произ-
водство на въглища и стомана под ръковод-
ството на един общ върховен орган, като по 
този начин една бъдеща война между Фран-
ция и Германия би била „не само немислима, 
но и практически невъзможна”. Нещо много 
повече, текстът на Моне съдържа елементи на политическа 
дързост и правна уникалност. Декларацията е изпълнена с 
идеи, които са многократно изпреварили своето време. На-
пълно заслужено декларацията на Моне се счита за началото 
на Европейската интеграция. Тя не е просто декларация – 
изпълнена с вдъхновени идеи за решаване на съществуващи 
проблеми – а е манифестация на човешката мисъл, насочена 

Европа няма да се 
създаде отведнъж, 
нито като цялостна 
конструкция
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С присъединяването на Хърватия на 1 юли 2013 г. се доба-
виха още 12 хърватски евродепутати и общият брой на чле-
новете на ЕП до изборите през 2014 г. стана 766. За да се 
стигне обаче до установения от Договора от Лисабон общ 
брой членове, 15 депутатски мандата трябва да отпаднат 
след изборите - 12 за сметка на хърватските евродепута-
ти и 3 за немските, които в момента имат 99 мандата при 
разрешени максимално 96. Това означава, че няколко държави 
трябва да изгубят мандати. След специална експертна оцен-
ка и постигнато политическо съгласие се взе решение да бъ-
дат лишени от по едно депутатско място: Австрия, Белгия, 
Ирландия, Чехия, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Португалия 
и Румъния. Освен тях по един депутат губят България и най-
новият член Хърватия. Множеството опити да се установи 
единна и трайна формула за определяне броя на депутатски-
те мандати за всяка държава-членка остават до този мо-
мент без резултат.

Евроизбори 2014

Европейският парламент в цифри
Историята
Трансформацията на Европейския парламент е едно от най-

значимите изменения в хода на европейската интеграция. 
Това е дълъг, юридически сложен и най-вече политически мо-
тивиран процес на утвърждаване на една институция, призва-
на да бъде директен изразител и пазител на интересите на 
европейските граждани. 
Парижкият договор от 18 април 1951 г. предвижда създава-

нето на Обща асамблея на Европейската общност за въгли-
ща и стомана. Тя ще се състои от 78 члена и ще заседава в 
Страсбург. До 1979 г. Асамблеята се формира от национални-
те парламенти, а отделните депутати, съвместяват двоен 
мандат. Това привило до голяма степен омаловажава дейност-
та на Асамблеята. 
Първите преки избори за Европейски парламент се провеж-

дат през 1979 г., а от 22 до 25 май т.г. ще избираме членовете 
на осмата легислатура. 

Хората
По последни данни броят на длъжностните лица и срочно 

наетите служители, работещи в Парламента, възлиза на над 
6800 души, от които 59% са жени. Средната възраст на слу-
жителите е 46 години, като тази на длъжностните лица от 
„старите“ държави членки е 48 години, докато при новите тя 
е едва 36 години. Най-много служители (около 23,5%) са заети 

в Генералната дирекция за писмени преводи и публикации, а 
около 14% от длъжностите в секретариата на Парламента 
се заемат от служители, които работят за политическите 
групи. През миналата година евродепутатите са разполагали 
с 1 566 акредитирани сътрудници. 
Заедно с частните служители, извършващи различни външни 

дейности, журналистите, посетителите и лобистите, броят 
на хората в рамките на сградите на Европейския парламент 
за един ден може да достигне до 10 000. 

Сградите
Парламентът има три места на работа – Страсбург, Брюк-

сел и Люксембург. Общият брой на сградите е 28 с обща площ 
от около 1 115 000 кв. м. Парламентът постепенно купува 
сградите, които използва в основните си места на работа, 
и понастоящем е собственик на по-голямата част от тях, 
което се счита за финансово по-изгодно в дългосрочен план в 
сравнение с опцията за ползване на сгради под наем.

Бюджетът
Бюджетът на Парламента за 2013 г. възлиза на 1 750 млн. 

евро, от които 358 млн. евро се изразходват за сгради, мебе-
лировка, оборудване и други подобни пера, 583 млн. евро - за 
служителите, 208 млн. евро за възнаграждения и надбавки за 
евродепутатите, 187 млн. евро за техните сътрудници и 116 
млн. евро за друг персонал и външни услуги.

Колко евродепутати избираме и защо
Броят на мандатите за всяка държава-членка се определя с 

единодушие от Европейския съвет по предложение на Парла-
мента. Общият брой депутати според Договора от Лисабон 
е „седемстотин и петдесет плюс председателя”. Никоя дър-
жава-членка не може да има повече от 96 мандата, а минимал-
ният брой е 6. Тъй като Договорът от Лисабон влиза в сила 
по-късно от предвиденото, изборите през 2009 г. и последва-
щото разпределяне на мандати се извършват по правилата на 
Договора от Ница. Избират се общо 736 евродепутати. На за-
седанието си на 18 и 19 юни 2009 г. Европейският съвет взема 
решение, че към заетите 736 мандата ще се добавят още 18 
– по два допълнителни мандата получават Франция, Австрия 
и Швеция, Испания получава 4, а България, Италия, Латвия, Мал-
та, Холандия, Полша, Великобритания и Словения – по един. По 
този начин до изборите през 2014 г. броят на членовете на ЕП 
е 754. Допълнителните 18 члена встъпват в пълномощията си 
едва в началото на втората половина на седмия парламента-
рен мандат – края на 2011 и началото на 2012 г. 
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Експерти съветват да внимаваме с преференцията. Ако се 
съсредоточим само върху нея, може да забравим партията 
и така бюлетината става недействителна.
В бюлетината се включват само наименованията на тези 

партии и коалиции, които са регистрирали листи, и имената 
на регистрираните в ЦИК независими кандидати. Поредният 
номер в бюлетината на кандидатските листи се определя 
чрез жребий от ЦИК. На отделни редове се изписват: наиме-
нованията на партиите, коалициите или имената на независи-
мите кандидати. След имената на независимите кандидати 
се изписва означение „независим“.
Според решението на ЦИК 

бюлетините ще са подре-
дени в кочан по 100. На него 
след откъсване на бюлети-
ната остава поле, в което е 
изписано наименованието и 
номерът на района и текст 
„Избори за членове на Евро-
пейския парламент от Репу-
блика България“ на отделени 
редове. Там ще е записан и 
поредният номер на бюлети-
ната в кочана, отпечатан в 
горния десен ъгъл на полето. 
Ще има и специално обозначе-
ние, че това е „Бюлетина за гласуване извън страната.“ На 
гърба на бюлетината се обособяват 2 места за печат. В до-
лния десен ъгъл се отпечатва повторно поредният номер на 
бюлетината в кочана, който съответства на номера, отпе-
чатан в горния десен ъгъл на кочана.
Важно е да припомним, че в изборния ден избирателят за-

дължително представя документ за самоличност - паспорт, 
лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и 
декларация по образец, която се попълва на място, че отгова-
ря на условията да избира.
Изборният ден започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 

19,00 ч. местно време.

Можем да гласуваме както в България, така и в чужбина. 
Важно е да внимаваме къде се регистрираме за вота. Напри-
мер, ако сме регистрирани като пребиваващи в Белгия и иска-
ме да гласуваме за белгийски евродепутати, то трябва да се 
регистрираме като гласоподаватели според местните пра-
вила. Внимание: гласуването в Белгия е задължително и ако не 
упражним правото си на глас, подлежим на глоба. 
Ако гласуваме за български евродепутати, е следвало да се 

регистрираме до 29 април в определена секция, в която да пус-
нем бюлетината. Гласуването без регистрация е позволено 
чрез допълване в списъка на място. Имаме право да гласува-
ме само веднъж, само в една държава-членка. След провеж-
дането на изборите EUROSTAT ще сравни подадените избор-
ни данни от всички държави-членки и ще може да се установи, 
ако има нарушения на това правило.
Изборните секции, в които българските граждани могат да 

гласуват в Бенелюкс са секциите на местата, където в по-
следните 5 години е имало поне 100 избиратели: 
Белгия: Антверпен, Брюксел, Брюксел (постоянно представи-
телство към ЕС), Гент 
Холандия: Хага
люксемБург: Люксембург

На 25 май ни очакват редица нововъведения.
Първата новост е видът на бюлетината, която Централ-

ната избирателна комисия (ЦИК) утвърди за евровота на 25 
май. Това се дължи на промяната в изборните правила, според 
които вече ще гласуваме с преференции, т.е. ще можем да раз-
местваме кандидатите в листата.
В бюлетината ще се отбелязват две неща - партия и префе-

ренция. При гласуване за кандидатска листа на партия или ко-
алиция избирателят може да отбележи едно предпочитание 
(преференция) за определен кандидат в кандидатската листа, 
който предпочита.
За евровота прагът на преференцията е 5% – тоест ако 5 

на сто от гласувалите за една партия сложат, примерно, 
последния в листата на първо място, той ще стане водач и 
може да влезе в Европейския парламент. Така в новата бюле-
тина избирателят ще трябва да постави най-напред знак Х 
или V с химикал със син цвят в списъка с партиите, за да 
гласува за партия. След това той ще трябва да постави 
знака и в едно от кръгчетата в дясно – от 1 до 17 (колкото 
евродепутати трябва да изпратим в Брюксел), за да упраж-
ни правото си на преференция – за кандидат. Избирателят 
може да посочи само едно име - ако отбележи с X или V повече 
от един, преференциалното гласуване няма да бъде зачетено. 
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Под мотото „Действай. Съдействай. Въздействай“ във всички държави-членки на ЕС 
в периода  22-25 май 2014 г. ще се проведе гласуването за осмия Европарламент 
2014-2019 година. Ще избираме българските евродепутати на 25 май.

Правила за гласуване на 
избори за Европейски 
парламент – 
25 май 2014 г.

След своевременното 
потвърждаване на избор-
ните секции в Бенелюкс, 
вестник „Нова България“ 
ще публикува пълния им 
списък с точни адреси. 
Следете страницата ни 
във Фейсбук www.facebook.
com/VestnikNovaBulgaria и 
сайта www.zabulgarite.com 
за най-подробна и актуал-
на информация.
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Спомен за европейски избори ‘09
До 25 май остават само няколко дни, в които да решим дали 

ще гласуваме и за кого. Екипът на „Нова България” реши да на-
прави кратка ретроспекция за това как българските граждани 
по света и у нас са гласували на предните избори за членове на 
Европейския парламент (7 Юни 2009 г.). Поради ограниченото 
място в рамките на настоящия брой, редакцията се фокусира 
върху 6-те партии и коалиции, от чиито листи бяха избрани 
досегашните ни евродепутати. Данните, използвани за извад-
ката по-долу, са от Централната избирателна комисия.

Общите резултати
При избирателна активност от едва 37.49% българските 

граждани излъчват 17 евродепутати, като техният брой се 
увеличава с 1 след декември 2009 г. (вж. подробно с. 6). За срав-
нение, на парламентарните избори през 2009 г., само месец 
след евровота, активността е 60.20%.

Партия / Коалиция / Независим кандидат Получени
гласове

Относителе
н дял

Мандати

ГЕРБ 627693 24.36% 5

КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 476618 18.50% 4

ДПС "Движение за права и свободи" 364197 14.14% 3

Партия АТАКА 308052 11.96% 2

НДСВ 205146 7.96% 2

"СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" 204817 7.95% 1(+1)

Общо гласували 2576434

Партия / Коалиция / Независим кандидат
Получени
гласове

Относителен дял

ГЕРБ 2818 22.84%

ДПС "Движение за права и свободи" 2338 18.95%

"СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" 1810 14.67%
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Изборният ден минава спокойно. Има искания за повторно 
преброяване на бюлетините, но общото настроение е, че 
това е подготовка за предстоящите национални избори.

В чужбина
Общо извън България са регистрирани 53 избирателни сек-

ции в 30 държави. Само в Испания те са 12, а десет секции са в 
страни извън ЕС. Общият брой на действителните бюлетини 
е 12 339 или под 0.5% от всички действителни гласове за тези 
избори. В Испания – общо за всичките 12 секции – гласувалите 
са почти 2500. Ако погледнем отделните секции, най-много 
български граждани са гласували в Атина (878 бюлетини) и Лон-
дон (838 бюлетини). В същото време, секцията ни в Пекин при-
ема само 22 бюлетини. Както става ясно от извадката по-до-
лу, ГЕРБ печели най-голям дял от гласовете в чужбина (22.84%), 
втора е ДПС с 18.95%, а „Синята коалиция” печели 14.67%.

Не можем да оставим без коментар изключително ниската 
избирателна активност сред българите в чужбина. Ако офи-

циалната статистика е ко-
ректна, то от над половин 
милион българи зад граница 
(а в действителност може 
би много повече) едва една 
много малка част са гласу-
вали. Така в Испания, където 
са регистрирани над 250 000 
българи, участие в изборите 
взимат само 1%. Разбира се, 
избирателни секции са раз-

крити в определен брой страни, а в някои държави от ЕС въоб-
ще такива няма, но общата картина показва наистина много 
слаб интерес към евроизборите сред българите зад граница. 

В Белгия, Нидерландия и Люксембург
В тези три държави са разкрити общо 7 избирателни секции 

– 4 в Белгия, 2 в Нидерландия и 1 в Люксембург. Общо дейст-
вителните бюлетини са 3033, като 64% са пуснати в Белгия. 
Прави впечатление, че българите в Бенелюкс класират на пър-
вите места същите 6 партии, подкрепени и от останалите 
българи в чужбина.

Именно близо 25% от всички гласове на сънародниците ни 
в чужбина са дадени точно в Белгия, Нидерландия и Люксем-
бург. Радващото е, че в Бенелюкс българските граждани де-
монстрират ангажираност към европейските избори. В съ-
щото време, с оглед на огромния брой българи, пребиваващи 
в трите страни, пуснатите 300 гласа изглеждат малко. Ако 
направим съпоставка с парламентарните избори едва месец 
по-късно, където броят на действителните бюлетини е 5077, 
то виждаме отново, че интересът към евроизборите е значи-
телно по-малък. При това говорим за сънародници, живеещи в 
„сърцето на Европа“. 

Поглед напред към 25 Май 2014
Сухата статистика, изложена по-горе, води до два важни из-

вода. Първо, българите в чужбина показват слаб интерес към 
европейските избори. Второ, гласовете в чужбина имат мно-
го слабо влияние върху общите крайни изборни резултати. Или 
поне така изглеждат данните от европейските избори през 
2009 г., които може би са резултат от по-слабата информа-
ционна кампания сред българите в чужбина относно важност-
та и ролята на изборите за развитието на България и Европа.
Едно е сигурно – гласуването за евродепутати се случва вед-

нъж на 5 години и е един от изключително малкото на брой 
инструменти на разположение на европейските граждани да 
влияят пряко върху европейските политики. За българските 
граждани зад граница то е начин да покажат, че те се инте-
ресуват от бъдещето на страната ни в Европа и че техният 
глас трябва да бъде чут. 

При интерес от Ваша 
страна, екипът ни може 
да Ви предостави пълната 
статистика за държави-
те Белгия, Нидерландия и 
Люксембург в електронен 
формат. Достатъчно е 
да се свържете с нас на 
office@novabulgaria.eu

аБОнамЕнТ 
за вестник „Нова България”

Ако искате да получите вестника у дома или в офиса, можем 
да го доставим на посочен от Вас адрес.
Цена на брой с включени такси за доставка в Белгия – € 2.95 
по банков път.
Моля, изпратете трите си имена и точен адрес за пощенска 
доставка на abonament@novabulgaria.eu
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БългАрСКИят МАгАЗИн ЗА БългАрСКИ МЕБЕлИ нА 
доСтъПнА цЕнА 

Заповядайте при нас! В радиус от 20 км от магазина – 
безплатен транспорт, а при по-дълги разстояния в Бел-
гия – 50 EUR. Безплатен монтаж. Богата гама от мебели 
и разнообразие от цветове. Посетете сайта ни, за да 
разгледате целия ни каталог. А можете да пазарувате и 
on-line. Очакваме ви!

Celine Meubelen
Brusselsesteenweg 440/442
9050 Ledeberg
Tel: 09/225 64 90
Fax: 09/225 75 17
E-mail: celine.meubelen@hotmail.com

www.celine-meubelen.be

Какво е да си евродепутат
Освен да представляват интересите на европейските граждани, освен да бъдат активно 
ангажирани в законодателния процес на ЕС, освен да бъдат част от най-динамично 
развиващата се институция на ЕС, членовете на Европейския парламент са и хора, за които 
важат някои специфични правила. Опитахме се съвсем накратко да ви разкажем какво е да си 
евродепутат в лично качество и в малко цифри.

Имунитет
Евродепутатите имат функционален двоен имунитет - на 

територията на собствената им държава-членка и на тери-
торията на всяка друга държава от ЕС. Парламентарният 
имунитет не е привилегия на отделния евродепутат, а е га-
ранция за независимостта на целия Парламент. Евродепута-
тите не могат да бъдат подлагани на каквато и да било фор-
ма на претърсване, задържане или съдебно производство във 
връзка с изразените от тях мнения или пък тяхно гласуване. 
Притежават дипломатически паспорти.

Възнаграждение
След облагане с европейски данък, месечното възнагражде-

ние на член на Европейския парламент става 6 200,72 евро. 
То съответства на 38,5 % от основното възнаграждение на 
съдия от Съда на ЕС, така че евродепутатите не могат да 
определят размера на собственото си възнаграждение.

Пенсии
С навършването на 63 години евродепутатите придобиват 

право на пенсия за старост, чийто размер е 3,5% от възна-
граждението за всяка пълна година на упражняване на мандат, 
но не повече от 70% общо. Разходите за тези пенсии се пое-
мат от бюджета на Парламента. 

Надбавки за път, сътрудници, за престой и за общи 
разноски
Тъй като Парламентът функционира в Брюксел, Страсбург и 

Люксембург, евродепутатите са в постоянно движение. Те за-
плащат сами билетите, закупени за пътуване с цел присъст-
вие на парламентарни заседания, като реално заплатената 
сума подлежи на възстановяване до определен таван. 
Парламентът изплаща фиксирана надбавка в размер на 304 

евро за настаняване и други свързани разходи за всеки ден, в 
който евродепутатите изпълняват официалните си  задълже-
ния, при условие че подпишат специален присъствен списък, 
за да удостоверят факта на присъствието си в Брюксел или 
Страсбург. 
Членовете на Европейския парламент имат правото да из-

бират свой собствен персонал в рамките на определен от 
Парламента бюджет. Административното управление на ак-

редитираните сътрудници, работещи в Брюксел, Люксембург 
или Страсбург, се осъществява пряко от администрацията на 
Парламента, като максималната месечна сума за всички въз-
никнали разходи възлиза на 21 209 евро на евродепутат. Нито 
една част от тези средства не се изплаща на самите членове.
Надбавката за общи разноски има за цел да покрие разходи 

като наем и управление на кабинет, телефонни и пощенски 
разходи, компютри, телефонни апарати и други, като разме-
рът й е 4 299 евро на месец. 

Други
Членовете на Европейския парламент имат право на възста-

новяване на две трети от направените медицински разноски. 
В края на мандата си евродепутатите имат право на вре-

менно обезщетение, равняващо се на едно месечно възна-
граждение за всяка година, която са прослужили в Парламен-
та. Това обезщетение обаче не може да се изплаща за период, 
по-дълъг от две години. 
Парламентът предоставя оборудвани кабинети на евроде-

путатите както в Брюксел, така и в Страсбург. Те могат да 
използват официалните превозни средства на Парламента 
при изпълняване на служебните си задължения и в двата града. 
Не ни остава нищо друго освен да пожелаем успех на всички 

кандидати и да ги призовем към една позитивна и креативна 
предизборна кампания.
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слави БинеВ 
група в ЕП: „Европа на свободата и демо-

крацията” (Заместник-председател) 
България: Национален фронт за спасение на 

България
роден на 10.12.1965 г., София
(1) Мотото на политическата партия Национален фронт 
за спасение на България, която представлявам в ЕП, за 
предстоящите избори е: „НФСБ – гласът на български-
те патриоти в Европа”, а моето житейско мото, което 
мама ми завеща, а аз се опитвам да предам и на своите 
деца е:”Умен да те бие, тъп да те не милва!”.
(2) Трудно могат да бъдат отделени едни или други епи-
зоди, тъй като ярките спомени са много. Но мисля, че бих 
отредил най-сериозно място на това, че във всичките си 
изказвания пред ЕП предупреждавах какво ще се случи в 
България, а с времето всичките ми предположения ста-
наха факт, за съжаление…, в тази връзка колегите ми в 
парламента постоянно ме закачат дали не съм ясновидец.
(3) Променена за по-добро. Предоговорила през 2019 г. ус-
ловията за еврочленството си в полза на българите. И 
страна, която не се управлява еднолично от най-различни 
диктатори, а държава, в която властва диктатурата на 
закона!

Българските членове на Европейския парламент 2009-2014 г.
Помолихме всички настоящи евродепутати да отговорят кратко на три въпроса: (1) Кое е Вашето мото? (2) 
Кой е най-яркият Ви спомен като евродепутат от изминалия мандат? и (3) Как виждате България в 
Европа след 5 години? Публикуваме всички отговори (с някои съкращения), получени на редакционната поща 
до приключване на брой 3.

Преслав БорисоВ
група в ЕП: Група на Европейската народ-
на партия 
България: ГЕРБ 
роден на 7.03.1977 г., София

мария гаБриел
група в ЕП: Група на Европейската 

народна партия
България: ГЕРБ  

родена на 20.05.1979 г., Гоце Делчев

Филиз Хакъева ХюсменоВа
група в ЕП: Група на Алианса на 
либералите и демократите за Европа
България: Движение за права и свободи  

родена на 10.06.1966 г., Силистра

станимир илЧеВ
група в ЕП: Група на Алианса на либерали-

те и демократите за Европа 
България: Национално движение за стабил-

ност и възход
роден на 31.07.1953 г., Бургас
(1) „Европа ни чува”. В този кратък израз се опитах да вклю-
ча представата за новия статут на България, което съдър-
жа и намек, че от 2007 г. и за напред диалогът ни с народите 
от ЕС става нещо обичайно и все по-важно за нас.
(2) Срещата с комисаря по разширяването Щефан Фюле 
по негова покана след писмото ни с колегите ми А. Кова-
чев и Е. Кирилов по повод македонския филм „Трето полу-
време”. Бяхме няколко души, по един от всяка парламен-
тарна група. Без съмнение всеки от нас е запомнил този 
разговор. Мисля, че тогава поставихме началото на онази 
линия на политическо поведение, която мнозина следиха с 
интерес през целия ни мандат – да опонираме активно на 
македонизма, да популяризираме нарастващия български 
потенциал в Югоизточна Европа.
(3) Виждам България в кондиция, далеч по-динамична и ре-
зултатна от сегашната, откъснала се от последните 
места в различните класации по качество на живот и сво-
бода на гражданите и медиите. Виждам я търсена все по-
вече в институциите на ЕС заради доказана експертиза и 
способности на своите представители. И още я виждам 
с нови свои партньори в качеството им на новоприети 
членове на ЕС на западната й граница.

илияна малинова ЙоТоВа
група в ЕП: Група на Прогресивния алианс 
на социалистите и демократите в Евро-
пейския парламент 
България: Коалиция за България
родена на 24.10.1964 г., София
(1) Зад всяка моя дума има действие. Имам много да кажа!
(2) Единодушното приемане на предложената от мен ре-
золюция за Черно море.
(3) Част от Шенгенското пространство. Пример за стра-
на член на ЕС, справила се с младежката безработица, 
финансово стабилна, с постоянен икономически растеж и 
уютно място за живеене. Условието е и в Европа, и в Бъл-
гария да управляват социалистите.

метин каЗак
група в ЕП: Група на Алианса на 
либералите и демократите за Европа
България: Движение за права и свободи 
роден на 29.07.1972 г., Търговище
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ивайло калФин
група в ЕП: Група на Прогресивния 

алианс на социалистите и демократите в 
Европейския парламент

България: Коалиция за България
роден на 30.05. 1964 г., София
(1) „Винаги може по-добре”.
(2) Най-запомнящият се момент за мен беше постигане-
то на споразумението по дългосрочния бюджет на ЕС за 
2014-2020 г. След няколко кръга трудни и безплодни пре-
говори, колегите ми бяха готови да приемат компромис. 
Даже председателството на Съвета беше избързало да 
обяви, че той е постигнат. На последната среща с пред-
седателството на Ирландия, ни обявиха, че Съветът няма 
да прави повече отстъпки. Заявих, че при тези условия не 
мога да ангажирам нито себе си, нито групата на социали-
стите, защото компромисът е слаб и не са удовлетворени 
исканията на парламента. С групата ми поставихме нови 
условия, като сам довърших преговорите. Благодарение 
на моите поправки основните три искания – за по-голяма 
гъвкавост на бюджета, авансиране на плащания по важни 
политики (работни места, конкурентоспособност), както 
и започване на реформа на собствените приходи на бюдже-
та, бяха приети от страните членки. Почувствах удовлет-
ворение, защото рискът, който поех, се оправда.
(3) Как ще стои България в ЕС зависи от България. Това, 
което знам е, че Европа няма да остане същата, каквато я 
познаваме днес. Най-вероятно ще се развие много по-силен 
интеграционен механизъм в рамките на еврозоната. Вто-
рата възможна посока на развитие, е ЕС да се върне назад, 
преди въвеждането на единната валута, и да се ограничи 
до свободен пазар. Това няма да стане бързо, но през след-
ващите 5 г. ще се очертаят контурите му. Затова е мно-
го важно да е ясно какво иска България от ЕС. Ако стоим 
отстрани и гледаме как еврозоната си прави съюз, това е 
най-сигурният път да останем европейска периферия. От 
наш интерес е да задвижим максимално икономиката си, 
независимо от посоката на развитие на ЕС.

евгени кирилоВ 
група в ЕП: Група на Прогресивния алианс 

на социалистите и демократите в Евро-
пейския парламент 

България: Коалиция за България
роден на 26.01. 1945 г., Любичево
(1) „Не се огорчавай, ако хората не те разбират, огорча-
вай се, ако ти не разбираш хората“.
(2) Трудно е да посоча само един спомен, тъй като измина-
лият мандат беше динамичен и белязан от много събития 
в световен, европейски и национален план. За мен като 
евродепутат беше много важно ЕП да защитава инте-
ресите на европейските граждани, което означава и на 
българските граждани. Горд съм с това, че с колегите ми 
социалисти от всички страни защитихме правото на сво-
бодно движение на българските работници в рамките на 
ЕС, както и че спряхме приемането на АКТА, която огра-
ничаваше правата на интернет потребителите. За мен 
също така ще остане незабравима всяка среща с наши 
сънародници в Брюксел и в България и възможността да 
отговоря на техните въпроси и да чуя техните виждания 
и коментари по редица теми.
(3) Смятам, че след 5 години България все повече ще се е 
утвърдила като достоен и надежден партньор в ЕС. Реди-
ца реформи и промени в законодателството, икономиче-
ската и социалната сфера вече са предприети и очаквам 
да бъдат завършени. По този начин за българските граж-
дани ще има еднакви възможности за реализация и прос-
перитет както в родината, така и в друга европейска 
държава. Ще бъде жизнено важно обаче да продължи ра-
ботата по редица предизвикателства като преодоляване 
на демографския спад, засилване на образованието, инова-
циите и новите технологии, подобряване на здравеопаз-
ването, интегрирането на малцинствата и решаване на 
проблемите на младите хора. Вярвам, че българите ще бъ-
дем все по-обединени около общозначими приоритети и 
със солидни позиции и самочувствие в Обединена Европа.

маруся люБЧеВа
група в ЕП: Група на Прогресивния алианс 

на социалистите и демократите в Евро-
пейския парламент 

България: Коалиция за България
родена на 20.07.1949 г., Митровци

андрей коВаЧеВ
група в ЕП: Група на Европейската народ-
на партия 
България: ГЕРБ 
роден на 13.12.1967 г., София

светослав Христов малиноВ
група в ЕП: Група на Европейската 
народна партия (Християндемократи)
България: Синята коалиция 
роден на 19.01.1968 г., Дупница

надежда неЙнски
група в ЕП: Група на Европейската 
народна партия (Християндемократи)
България: Синята коалиция
родена на 9.08.1962 г., София

Владко Тодоров ПанаЙоТоВ 
група в ЕП: Група на Алианса на либерали-

те и демократите за Европа 
България: Движение за права и свободи

роден на 7.05.1950 г., Павликени

моника ПанаЙоТоВа
група в ЕП: Група на Европейската на-
родна партия (Християндемократи) 
България: ГЕРБ
родена на 19.08.1983 г., София
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антония ПЪрВаноВа
група в ЕП: Група на Алианса на либерали-

те и демократите за Европа (Заместник-
председател)  

България: Национално движение за стабил-
ност и възход
родена на 26.04.1962 г., Добрич

димитър сТояноВ
група в ЕП: Независими членове
България: Национал-демократична партия
роден на 17.05.1983 г., София

Владимир уруЧеВ
група в ЕП: Група на Европейската 

народна партия (Християндемократи)
България: ГЕРБ

роден на 1.10.1954 г., Буково

* Това е списък на всички на-
стоящи 18 български евроде-
путати по азбучен ред, като 
са взети предвид направени-
те в хода на мандата смени.

„коалиция За БЪлгария“

сергей станишев
Роден: 5 май 1966 г.

Завършва История, специализира политически науки и 
международни отношения, министър-председател на Р 
България (2005 - 2009 г.), председател на Висшия съвет на 
Българската социалистическа партия, председател на 
Партията на европейските социалисти (2012 - ), женен с 
две деца. 

илияна Йотова
Родена: 24 октомври 1964 г.

Завършва Българска филология, работи като журналист 
и репортер в БНТ, народен представител (2005 - 2007) 
и представител на България в Европейския парламент 
(2007–2009 и 2009–2014), неомъжена.

коалиция „код“

антония Първанова
Родена: 26 април 1962 г.

Завършва Медицина, работи като педиатър, народен 
представител (2001 - 2009 г.), председател на Партия 
НДСВ (2013 - ), представител на България в Европейския 
парламент (2007–2009 и 2009–2014), има две дъщери.

илияна раева
Родена: 15 март 1963 г.

Бивша състезателка по художествена гимнастика, соб-
ственик на клуб по художествена гимнастика „Илиана“, 
председател на партия „Обединена България“, омъжена с 
две деца. 

коалиция „реФормаТорски Блок“

мeглена кунева
Родена: 22 юни 1957 г.

Завършва Право, министър по европейските въпроси в 
правителствата на Симеон Сакскобургготски и Сергей 
Станишев (2002 - 2006 г.), първи европейски комисар от 
България с ресор защита на потребителите (2007 - 2009 
г.), председател на „Движение България на гражданите“, 
омъжена с едно дете. 

светослав малинов
Роден: 9 януари 1968 г.

Завършва Политология, народен представител (2005 - 2009 
г.), представител на България в Европейския парламент 
(2009 - 2014 г.), заместник-председател на „Демократи за 
силна България“ женен, с три деца.

коалиция „БЪлгария БеЗ ценЗура”

николай Бареков
Роден: 16 октомври 1972 г.

Завършва „Българска филология“, специализира „телевизи-
онна журналистика“, работи като телевизионен водещ в 
бТВ (2003 - 2010 г.) и ТВ7 (2010 - 2013 г.), женен с едно дете. 

ангел джамбазки
Роден: 21 март 1979 г.
Завършва „Право“, общински съветник в Столичния общин-
ски съвет от 2007 г. насам, кандидат-кмет на Столична 
община от ВМРО-БНД през 2011 г. 

Представяне на основните кандидати за 
евродепутати 2014-2019 г.
Решихме да ви представим първите двама кандидати от листите на основните политически формации, борещи за 
място в Европейския парламент. Надяваме се, че така ще ви улесним да направите своя информиран избор.

Знаете ли че...
 От 2014 до 2019 г. ще 

бъде Осми парламентарен 
мандат на Европейския 
парламент.
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национална гражданска инициаТиВа 
„алТернаТиВа За БЪлгарско ВЪЗраждане“

ивайло калфин
Роден: 30 май 1964 г.

Завършва Международни икономически отношения, спе-
циализира в чужбина, народен представител (1994–1997 
г., 1997–2001 г. и 2005-2009 г.), Заместник-председател на 
Министерския съвет и министър на външните работи 
(2005 - 2009 г.), представител на България в Европейския 
парламент (2009 - 2014 г.), женен с едно дете. 

ген. михо миков
Роден: 1 февруари 1949 г.

Военен летец-пилот, бивш командир на авиационни части, 
бивш Командващ на военновъздушните сили на страната 
и Началник на Генералния щаб на Българската армия, гене-
рал с 4 звезди, женен с 2 деца. 

ПарТия „аТака“

Волен сидеров
Роден: 19 април 1956 г.

Завършва „Теология“, работи като фотограф и журналист, 
лидер на Партия „АТАКА“, народен представител в 40-то, 
41-то и 42-то Народно събрание, разведен. 

деcислав Чуколов
Роден: 22 декември 1974 г.

Завършва „Европеистика“, народен представител в 40-то, 
41-ро и 42-ро Народно събрание и представител на Бълга-
рия в Европейския парламент (2007–2009 и 2009–2014), же-
нен с 1 дете.

ПарТия „дВижение За ПраВа и сВоБоди“

Филиз Хюсменова
Родена: 10 юни 1966 г.

Завършва френска и руска филология, министър без порт-
фейл в правителството на Симеон Сакскобургготски с 
ресор бедствия и аварии, народен представител в 40-то 
Народно събрание и представител на България в Евро-
пейския парламент (2007–2009 и 2009–2014), омъжена с 1 
дете. 

делян Пеевски
Роден: 27 юли 1980 г.

Завършва Право, заместник-министър на държавната 
политика при бедствия и аварии в правителството на 
Сергей Станишев, народен представител в 41-во и 42-ро 
Народно събрание, неженен. 

ПарТия „национален ФронТ За сПасе-
ние на БЪлгария“ (нФсБ)

Валери симеонов
Роден: 14 март 1955 г. 

Завършва „Електроинженерство“, след 1991 г. става пред-
приемач и основава телевизия СКАТ (1994 г.), председател 
на общинския съвет в Бургас (2007 - 2009 г.), вдовец с 2 деца. 

славчо Бинев
Роден: 10 декември 1965 г.

Завършва НСА (учителски факултет - тенис и бокс), евро-
пейски шампион по таекуон-до от „Словения ‚92“, предпри-
емач, представител на България в Европейския парламент 
(2007–2009 и 2009–2014), женен, с 5 деца. 

ПарТия „синьо единсТВо“

надежда нейнски
Родена: 9 август 1962 г.

Завършва „Българска филология“, народен представител 
(1994–1997, 2001-2005, 2005-2009 г.), Министър на външни-
те работи в правителството на Иван Костов (1997–2001 
г.), вицепрезидент на Европейската народна партия (1999 
- 2006 г.),  представител на България в Европейския парла-
мент (2009–2014), омъжена, с 2 деца.

Бойко станкушев
Роден: 23 май 1954 г. 

Завършва „Философия“ и „Социология“, репортер, редак-
тор и водещ на редица телевизионни предавания, програ-
мен директор на БНТ (1990 - 1992 г.), Съучредител на Ат-
лантическия клуб в България, женен, с две деца.

ПП герБ

Томислав дончев
Роден: 6 август 1973 г. 

Завършва „Философия“, работи като учител, журналист, 
консултант, програмен директор в Институт „Отворено 
общество“ (2004 - 2007 г.), кмет на Габрово (2007 - 2010 г.), Ми-
нистър без портфейл, отговорен за управлението на сред-
ствата от Европейския съюз в правителството на Бойко 
Борисов (2010 - 2013 г.), народен представител (2013 г. - )

андрей ковачев
Роден: 13 декември 1967 г.

Завършва „Биология“, мениджър на редица международни 
компании, представител на България в Европейския парла-
мент (2009 - 2014 г.), заместник-председател на Съюза на 
европейските федералисти (2011 г. - ), женен, с 1 дете. 

Уважаеми читатели, 
харесайте нашата страница във Фейсбук - Вестник Нова България! По този начин винаги ще 
имате актуална информация по важни за българите в Белгия, Нидерландия и Люксембург въпроси! 
Очакваме ви!

Харесайте ни!
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Лятото все по-стремително наближава и загат-
ва за себе си дори и по нашите географски ширини, 
които не се славят с особено прекрасен климат. За-
почваме да си мечтаем за още повече слънце, море, 
летен бриз... и ето, че се озоваваме изведнъж в ня-
кое прекрасно южно италианско градче, където на 
воля можем и да вдишаме средиземноморския полъх, 
и да похапнем вкусна паста. Ех мечти, мечти, биха 
казали някои, но ето, че има начин поне за малко да 
се потопим в тази очарователна атмосфера и от 
вкъщи! Идеята за бягство към средиземноморието 
ни е така обаятелна, че си позволихме да избягаме 
за малко в Италия без билет и без багаж, ами само 
с рецептата, която ще ви предложим в този брой. 
Трябва да признаем, че всичко започна с една хуба-

ва бутилка бяло вино и романтичен повод, за които 
трябваше да изберем подходяща вечеря. Вечеря, 
която хем да не ни отнема много време за пригот-
вяне, хем да впечатлява с умело съчетаване на цве-
тове и аромати. 
Така и се получи с 

нашите талятели с морски дарове и рукола!
Като начало сложихме вода да кипне, за да сва-

рим талятелите. Избрахме талятели със спа-
нак – те са с интересен зелен цвят и придават 
дори още повече колорит на ястието, но ако 
не намерите такива – не се притеснявайте да 
пробвате и с обикновени. Докато водата заври, 
се заехме с приготвянето на гарнитурата за 
пастата. Свикнали сме да гарнираме пастата 
със сос, но не случайно този път казваме „гарни-
тура“ – реално погледнато няма да залеем та-
лятелите със сос, ами ще ги украсим с една пре-
красна мозайка от цветове и морски аромат. 
За целта загряхме малко зехтин в средно-

дълбок тиган и запържихме два накълцани 
стръка пресен лук. Без да го изчакваме да се 
препържи, постепенно добавихме нарязаните 
на ивици печени чушки и сушени домати. Към 
тях сложихме и морските дарове, за да доба-
вят средиземноморския аромат. Оставихме 
съвсем за кратко всичко да се запържи и през 
това време подготвихме руколата, която на-
кълцахме сравнително на едро, но почистихме 
от дръжчиците. Така тя също се присъедини 
към морските дарове и останалите съставки 
в тигана. Наляхме върху тях около една кафена 
чаша бяло вино, в което морските дарове да 
се сварят и подправихме със сол, черен пипер 
и малко шафран най-вече за цвят. Оставихме 
на котлона, докато виното поизври, но не из-
цяло, и сме готови. 
През това време водата на другия котлон 

вече бе кипнала, така че я подсолихме и сло-
жихме в нея розичките талятели да се сварят 
според указанията на опаковката. Колко розич-
ки да сварите е по ваша преценка, но имайте 
предвид, че нашата гарнитура се получи като 
за две порции. След като отцедихме вече сва-
рената паста, я разпределихме в две дълбоки 
чинии и гарнирахме с подготвената гарниту-
ра, като украсихме и с листенца прясна рукола. 
За бялото вино вече ви споменахме, както и 

за аромата, който ни пренесе направо на бре-
га на морето. Сега остава само да си пожела-
ем и едно истинско пътешествие до Италия! 
Може би скоро...  

Талятели със средиземноморски дъх
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Пъстър Свят

След като в първия ни брой ви представихме Динан в Бел-
гия, във втория се запътихме на север до Койкенхов в Нидер-
ландия, в третия брой посещаваме Люксембург! Великото 
Херцогство се гордее със своите над 100 замъка и крепости, 
някои датиращи от Средновековието и повечето запазени и 
до наши дни. Част от тях и днес са частни домове и резиден-
ции, а други са собственост на стопански субекти. За да ви 
представим подробно всеки замък, ще ни е нужно повече от 
един брой на вестник „Нова България”. 
Ето защо се спираме на може би най-посещавания – Вианден, 

намиращ се в североизточната част на Херцогството, близо 
да границата с Германия, величествено издигащ се над град-
чето Вианден и река Оур на височина от 310 метра. Замъкът 
лежи върху основите на укрепление, построено още по време-
то на късната Римска империя и Каролингите, т.е. още от 
преди Х век. Самият строеж на крепостта отнема близо 3 
века – от XI до XIV в., като постепенно всеки нов обитател 
добавя нови крила и разширява съществуващите. Сегашният 
(готически, с елементи на Ренесанс) облик на замъка е постиг-
нат около началото на XVII в., когато крепостта е под трайно-
то владение на рода Оранж-Насау. 
Замъкът преминава в частни ръце през 1820 г., което за мал-

ко да се окаже пагубно за него, тъй като собственикът пред-

виждал да го продаде, буквално врата по врата. Държавата 
откупува обратно крепостта, но нейното възстановяване 
отнема години поради двете Световни войни. През 1977 г. Ве-
ликият Херцог на Люксембург предоставя замъка за управле-
ние на държавата, отваряйки го за широката публика. 
В допълнение към посещението на замъка, гостите могат да 

се възползват от създадените много добри условия за пикник 
или къмпинг. Можете да посетите и градчето Вианден, с мал-
ките и тесни улички, както и да разгледате музея на Виктор 
Юго, който често е отсядал в областта.   
Ако сме събудили интереса ви, можете да 

научите повече на специалния сайт на замъ-
ка – просто използвайте QR кода, който по-
местваме тук. Приятна разходка и да ни пи-
шете, ако видите принца на бял кон! 

Скритата тайна на Люксембург
Замъкът Вианден 
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