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От началото на юли 2008 ротационното председателство на ЕС се поема от Франция за първи път след разширяването 
на Общността.  
Какви са приоритетите на френското председателство ?  
 
Франция ще работи по четири приоритета: 

 енергетика и климат - четири законодателни текста: за обмен на квоти за парникови газове, за 
възобновимите енергиийни източници, за намаляването на парниковите газове и за въглеродния 
двуокис 

 миграция - европейски план за миграцията и убежището, обща политика по миграцията.  
 отбраната - актуализиране на стратегията за безопасност и сигурност от 2003 г., развиване на 
партньорството между ЕС и НАТО и ЕС и ООН. 

 селскостопанската политика - приключване на здравния преглед на Общата селскостопанска политика  
www.petyastavreva.eu 

Лична позиция  
 
В предстоящия доклад на Еврокомисията 
през юли страната ни ще получи остра 
оценка, с която европейските партньори ще 
ни дадат ясен знак, че няма да позволят 
парите на данъкоплатците от общността 
да бъдат използвани за генериране на 
корупция и възпроизводство на сивата 
икономика у нас.  
В България обаче на доклада и на 
възможните санкции се гледа като на 
инструмент за вътрешнополитическа 
битка, а не като на оценка за състоянието 
на страната.   
В цивилизования свят юридически се 
наказва корупцията, а в обществено-
политически план се наказват още 
съмненията за корупция.  
И ако в европейската практика 
престъплението се следва от наказание, то 
каква е ситуацията у нас?!  
Така наречените “европейски ценности” не 
са просто понятие - а определен тип 
поведение, отношение и обществена реакция. 
Каквито ние, българите, тепърва ще 
трябва да възпитаваме и развиваме у себе 
си. Осъзнавам колко труден е този път. Но 
ако искаме наистина да се чувстваме част 
от Европа, трябва да се въоръжим с 
търпение и усилие и да го извървим. 
 

България 

Брюксел/Страсбург

На фокус 



  

 
 

 
Земеделският евродепутат Петя Ставрева изнесе лекция на 
тема „Европейските перспективи пред българското 
земеделие” в Аграрния университет - Пловдив 

На традиционния събор на БЗНС-НС  в местността "Янини 
грамади" над село Славовица земеделци от цялата страна се 
поклониха пред паметта на Ал.Стамболийски  

 

 
 
ЕС криминализира замърсяването на околната 
среда  

 
Със специална директива ЕС криминализира замърсяването 
на околната среда. Според нея държавите-членки трябва да 
налагат наказателни санкции срещу замърсителите на 
околната среда. Това обяви при посещението си в Стара 
Загора евродепутатът Петя Ставрева. За да бъде повдигнато 
подобно обвинение, трябва да бъде доказан източникът на 
замърсяването, което обикновено е затруднено от 
противоречивите официални данни. Като пример Ставрева 
посочи обгазявания дълго време с наднормени стойности от 
серен диоксид район на Стара Загора.  
В града на липите тя представи отговорът на министърът на 
околната среда и водите Джевдет Чакъров на писмото, което 
евродепутатката е изпратила до ековедомството относно 
системното обгазяване на Старозагорски регион.  
Според българските власти "в района на Община Стара 
Загора вече близо три години няма регистрирани наднормени 
стойности на серен диоксид. Въздухът в Стара Загора не се 
различава от този в други големи градове на страната". 
"Полученият от министър Чакъров отговор е незадоволителен 
и недостатъчен за решаването на проблема. Той не оставя 
впечатление, че държавата ще продължи да съдейства за 
намирането и санкционирането на замърсителите, подчерта 
Ставрева.

 
Петя Ставрева  връчи дипломите на абитуриентите 
от Математическата гимназия в Пазарджик  

 
"На прага на новото начало ви  
пожелавам с увереност и 
амбиция да вървите напред, да не 
се предавате пред трудностите и 
винаги да отстоявате своите 
позиции. Бъдете смели и 
решителни, следвайте своите 
мечти и никога не забравяйте 
своите учители – хората, които са 
отворили за вас вратата на познанието".  Това каза евродепутатът 
Петя Ставрева на зрелостниците от  випуск 2008 на ПМГ 
„Константин Величков" – гр.Пазарджик. На 28 юни 2008 г. тя 
връчи дипломите и пожела на възпитаниците на математическата 
гимназия успех на изпитите.  

www.petyastavreva.eu

България има нужда от силна земеделска 

организация 

Днес земеделска България се прекланя пред делото и паметта на 

държавника, реформатора и лидера на БЗНС Александър 

Стамболийски, който завинаги остана да живее чрез идеите си за 

свободна и независима България, избрала пътя на съзиданието и 

интеграцията в Европа. 

Неговите „уроци по държавност” звучат особено актуално днес, 

когато страната ни е член на ЕС и прави първите си крачки в голямото 

европейско семейство. Отстояването на националните интереси, 

запазването на българската идентичност, успоредно с бързата 

адаптация към новите европейски реалности, трябва да ни 

консолидират и мотивират да продължим напред заедно. Днес всички 

ние, които сме дошли на нашата земеделска голгота – „Янини 

грамади”, сме призвани да следваме свещения завет на Стамболийски 

да изградим единен и силен Земеделски съюз.  

Днес хиляди българи – и млади и стари, са ангажирани със земеделие 

и агробизнес, ангажирани са с новите технологии, които влизат в 

сектора, ангажирани са с търсене на нови възможности за по-

ефективно производство и нови пазари за земеделската продукция. 

Всички те имат нужда от подкрепа, от силна земеделска организация, 

обърнала лице към бъдещето.  От Земеделски съюз, който подава ръка 

на земеделските производители, на браншовите организации, 

аграрната наука и застава зад хората, които обработват плодородната 

българска земя. От земеделски съюз който защитава и отстоява 

интересите на българските граждани, на всички нас, които искаме да 

живеем в една благоденстваща България в обединена Европа. 

*Изказване на Петя Ставрева на Обединителния земеделски 
събор на „Янини грамади”, 14 юни 2008 г  

По случай Обединителния земеделски събор, организиран от БЗНС-

НС Председателят на ПГ на ЕНП-ЕД Жозеф Дол изпрати 

поздравителен адрес до всички земеделци.  
 



 

 

 

 

        
 

В пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург 
П.Ставрева се изказа по доклада за риболова и в памет на 
85-годишнината от смъртта на Ал.Стамболийски   

В разгара на протестите на рибари от Франция и Италия, в 
Брюксел гласуваха доклад за борбата с нелегалния риболов 

 

 
Хармонизиране на правилата за достъп до лекарствени продукти в ЕС 

За хармонизиране на правилата за достъп до лекарствени продукти в ЕС и опростяване на административните процедури 

настоява в доклада си евродепутатът Петя Ставрева. Той бе представен на заседание на Комисията на земеделие на ЕП на 

25 юни в Брюксел.  

Петя Ставрева е докладчик за земеделската комисия по директивата на ЕК за издаване на разрешителни за пускане на 

пазара на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба.  

Поради липса на хармонизирани правила в тази област, всяка държава членка прилага специфични национални норми. 

Тази ситуация създава административни бариери и тежести при функционирането на вътрешния пазар на лекарствените 

продукти, както и различни критерии за безопасността им, отбеляза българският евродепутат.  

Петя Ставрева подчерта, че трябва да се вземат предвид различните нива на готовност на държавите-членки за прилагане 

на  новото законодателство и предложи 24-месечен срок за  въвеждане на европейските стандарти.  

Европейският парламентът трябва да настоява за опростяване на административните процедури, които създават излишна 

бюрокрация за страните-членки, за компаниите и гражданите. Позицията на Комисията по земеделие ще бъде гласувана 

през септември 2008 г.  

Петя Ставрева участва в публично 
изслушване, посветено на 
състоянието на Общата 
селскостопанска политика и 
необходимостта от реформи в 
аграрния сектор на ЕС.  
То се състоя по инициатива на 
Комисията по земеделие на 9 юни 
2008 г. в Европейския парламент в 
Брюксел.  
Във форума участваха представители 
на браншови организации и 
преподаватели в аграрни 
университети от страни-членки на ЕС. 
Реформата на механизмите на 
прякото подпомагане на фермерите, 
борбата със сушата, защитата на 
биоразнообразието и сигурността на 
храните бяха дискутирани по време 
на изслушването в Европарламента. 
                               www.petyastavreva.eu 

Контрол и санкции в борбата с нелегалния риболов 

Важно е да се подобри сътрудничеството, координацията и обменът на 
добрите практики между страните-членки за предотвратяване на незаконния 
риболов. Установяването на система за контрол и санкции, съобразена с 
нуждите на риболовния бранш е сериозна крачка в тази посока. Това каза 
евродепутатът Петя Ставрева в пленарната зала в Брюксел по време на 
дебатите по доклада на Marie-Hélène Aubert (Зелени/ЕСА, Франция) за борба с 
недекларирания и нерегулиран риболов. Освен екологичните вреди, 
незаконният улов на риба има икономически и социални последици, които 
ощетяват годишно с милиарди евро легалната риболовната индустрия, каза 
българският евродепутат. Необходимостта от промяна на съществуващата 
нормативна уредба е продиктувана и от факта, че незаконния улов придобива 
все по-големи размери и застрашава екосистемите и риболовната индустрия в 
общността. Петя Ставрева подчерта, че в България също има протести на 
рибарите, които преживяват много трудни моменти. Това изисква от нас 
отговорни решения за бъдещето на сектора, категорична бе тя. 
 



 

 

 

        
 

Петя Ставрева и бившият еврокомисар по земеделието 
Франц Фишлер също се включиха в дискусията за 
необходимите реформи в ОСП  

Евродепутатите от Групата на ЕНП-ЕД заседаваха в Париж ден 
след началото на френското председателство на ЕС   

 

 
Евродепутатът Петя Ставрева участва в заседание на групата на ЕНП – ЕД от 2-и до 4-и юли в Париж 
 
Евродепутатът Петя Ставрева участва на изнесено заседание на групата на ЕНП – ЕД в Париж. 
Основните теми на срещата бяха приоритетите на започващото през тази седмица френско председателството на 
ЕС. По време на тридневното заседание евродепутатите от ЕНП, министри и експерти дискутираха 
европейската политика в борбата с тероризма и организираната престъпност, реформата на ОСП, политиката на 
ЕС в областта на сигурността и отбраната, имиграцията и енергийната политика на Съюза.
Петя Ставрева се включи в дебатите за трафика на хора,  аграрната политика на ЕС и  безопасността на храните.
Сред гостите на срещата бяха френският външен министър Бернар Кушнер, президентът на ЕП Ханс Герт 
Пьотеринг, еврокомисарите Бенита Фереро-Валднер, Жак Баро, Андрис Пиебалгс, Антонио Таджани и др. 
Евродепутатите от ЕНП – ЕД  се срещнаха и с френския президент Никола Саркози. 

 

Трафикът на хора остава сериозен проблем за 
Обединена Европа в контекста на глобализация 
и увеличаването на миграцията в света.  
 
Транснационалният характер на това явление 
изисква координация на усилията на всички 
ангажирани институции на регионално, национално 
и световно ниво. Това каза евродепутатът Петя 
Ставрева по време на дебатите по темата за 
организираната престъпност на изнесеното 
заседание на групата на ЕНП-ЕД в Париж.  
Тя подчерта, че в съответствие с поетите 
ангажименти, България като външна граница на 
Общността, полага усилия в борбата с трафика на 
хора.  
 
Моите линкове:  
http://www.epp-ed.eu/home/bg  
Портал на Европейската Народна Партия на 
български 
 
http://www.ue2008.fr 
Портал на Френското председателство на ЕС 
 
http://www.interculturaldialogue2008.eu 
Портал на Европейската година за 
междукултурен диалог 
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Реформата на ОСП да отчита възможностите и 
нуждите на фермерите от всички страни-членки 
 
Днес, когато говорим за промяната на ОСП и за 
предизвикателствата пред земеделието в ЕС, трябва да 
отчитаме възможностите и нуждите на фермерите и от 
новоприсъединилите се страни. Това заяви евродепутатът 
Петя Ставрева по време на дебата за развитието на 
земеделието в ЕС на изнесеното заседание на ЕНП-ЕД  в 
Париж.   
Важно е управлението на селскостопанската политика да 
отчита новите предизвикателства – от измененията на климата 
до биогоривата, стопанисването на водите и опазването на 
биологичното разнообразие, каза земеделският евродепутат. 
Трябва да продължим усилията за изграждането на 
конкурентоспособен аграрен сектор в ЕС, категорична бе Петя 
Ставрева. 
Производството на селскостопански хранителни продукти 
осигурява 19 милиона работни места, а глобалното търсене на 
храни нараства ежедневно. Това акцентира още по-силно 
върху необходимостта от гарантиране на сигурността на 
храните, каза българският евродепутат. 
Не трябва да забравяме, че чрез Общата селскостопанска 
политика задаваме по-високи стандарти по отношение 
грижите за околната среда чрез селското и горското 
стопанство и свързаните с тях дейности, подчерта Петя 
Ставрева.В дебата за развитието на земеделието в ЕС 
участваха Мишел Барние, министър на земеделието на 
Франция и Франц Фишлер, бивш комисар по земеделие и 
развитие на селските райони 



 
ЗДРАВЕН ПРЕГЛЕД НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА 

  Предложения на Европейската Комисия 

 Премахване  на  земите  под  угар:  да  се  отмени 
изискването към земеделските стопани с обработваеми 
земи да оставят 10 процента от тях необработвани 

 Постепенно  премахване  на  квотите  за  мляко: 
квотите за мляко ще бъдат премахнати постепенно до 
април 2015 г. 

 Премахване  на  зависимостта  на  помощта  от 
производството:  да  се  премахнат  оставащите 
свързани  обема  на  продукцията  плащания  и  те  да  се 
прехвърлят  по  схемата  на  единно  плащане  с 
изключение  на  премиите  за  крави,  кози  и  овце  с 
бозаещи  малки,  където  държавите‐членки  могат  да 
запазят  сегашното  равнище  на  помощта,  обвързана  с 
производството. 

 Отказ  от  плащания  въз  основа  на  предишни 
плащания („исторически“ подход): да се позволи на 
държавите‐членки  да  преминат  към  система  с 
уеднаквена ставка на плащанията. 

 Удължаване  на  Схемата  за  единно  плащане  на 
площ  (СЕПП):  десет  от  12‐те  най‐нови  членки  на  ЕС 
прилагат Схемата за единно плащане на площ.  Срокът 
на  нейното  действие  следва  да  изтече  през  2010 г.  но 
Комисията предлага той да се удължи до 2013 г. 

 Кръстосано  спазване:  помощта  за  земеделските 
стопани е обвързана със съблюдаване на стандартите за 
опазване  на  околната  среда,  хуманно  отношение  към 
животните  и  качеството  на  храните.   Земеделски 
стопани,  които  не  зачитат  правилата,  рискуват 
съкращения в помощта за тях.   

 Прехвърляне на парични средства от пряка помощ 
към развитие на селските райони:  за подсилване на 
програми  в  областта  на  промяната  на  климата, 
обновяемите  енергийни  източници,  управлението  на 
водите и биоразнообразието. 

 Интервенционни  механизми:  да  се  премахне 
интервенцията  за  твърда  пшеница,  ориз  и  свинско 
месо.  За фуражни зърнени култури интервенцията ще 
се  сведе  до  нула.   За  хлебна  пшеница,  масло  и 
обезмаслено  мляко  на  прах  ще  се  въведат  тръжни 
процедури. 

  Ограничения в плащанията: държавите-
членки следва да прилагат праг за плащанията от 
минимум 250 EUR за земеделско стопанство или 
за минимален размер от 1 хектар, или и за двете. 

 
 
 

 

 

За контакти : 
Пазарджик - тел. 034/939 11; тел. 0885/ 774 558,  
Адрес: ул. Цар Самуил 10, офис  № 102, ет. 1, 
София - тел. 0897/ 825 012 
Адрес: бул. Цар Освободител 29, ет. 6 
Брюксел - тел. 0032 2 28 45678,  
Страсбург - тел. 0033 88 1 75678 

petya.stavreva@europarl.europa.eu  
ps@petyastavreva.eu. 
www.petyastavreva.eu                           

Общата селскостопанска политика и 
българското земеделие 
 
Предложенията на Европейската комисия (ЕК) за промяна 
на Общата селскостопанска политика (ОСП) беше основна 
тема на срещата на евродепутата Петя Ставрева и 
представители на отделните браншове в агросектора у нас. 
В дискусията участваха и членовете на Обществения съвет 
за контрол върху разходването на европарите за земеделие.  
Ставрева запозна присъстващите с основните предложение 
на ЕК –модернизиране, опростяване и рационализиране на 
ОСП и премахване на оставащите ограничения за 
земеделските стопани, което да ги подпомогне да 
отговорят на растящото търсене на храни. Така нареченият 
„здравен преглед” цели да набележи основни мерки, за 
доведе до по-нататъшно намаляване на връзката между 
преките плащания и производството, като по този начин 
ще позволи на земеделските стопани да следват възможно 
най-пълно сигналите на пазара.  
Евродепутат Петя Ставрева очаква позицията на 
фермерите и браншовите организации по предложенията 
на ЕК за здравен преглед на ОСП на ps@petyastavreva.eu  

Българската позиция по предложенията на 
ЕК? 

Предложение на ЕК: Позиция на България: 

Постепенно премахване 
на квотите за мляко до 
април 2015 с петгодишни 
увеличения на квотите с 
по един процент.  

При договаряне в общността 
и с повече от 2% годишно. 

 
Кръстосано спазване - 
помощта да е обвързана 
със спазване на 
екологични и хуманни 
стандарти към животните.  

Удължаване на срока за 
прилагането на това 
изискване в 
законодателството на 
България до 2016. 

Прехвърляне на средства 
от директните помощи 
към програмите за 
развитие на селските 
райони.  

Развитието на селските 
райони не трябва да става за 
сметка на директните 
плащания. 

Премахване на помощта за 
енергийни култури 

 
 Не трябва да бъде 
премахната, а адаптирана 
към подкрепа на култури, 
отглеждани на 
слабопродуктивни райони. 

Праг за плащания от мин. 
250 евро за стопанство 
или за минимален размер 
от 1 хектар  

Неподходящ инструмент, 
който ще отнеме 
възможността за 
подпомагане на дребните 
производители. 


