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Председателят на Комисията по земеделие на ЕП идва у нас по 
покана на Петя Ставрева

Председателят  на  Комисията  по 
земеделие на ЕП Нийл Париш идва 
за първи път в България от 14 до 16 
ноември  2008  г.  Той  ще  посети 
страната  ни  по  покана  на 
земеделския  евродепутат  Петя 
Ставрева,  за  да  се  запознае  с 
проблемите на българските фермери 
и  с  възможностите  за  развитие  на 
аграрния сектор.

 „Г-н Париш ще има възможност да види отблизо ситуацията в аграрния 
ни сектор,  да чуе гласа на българските  фермери,  да ги информира за 
европейската политика за развитие на земеделието.  Смятам, че можем 
да разчитаме на неговото съдействие и подкрепа за решаването на 
проблемите и прилагането на европейските правила,  тъй като той е 
един от хората,  които определят политиката на  EС в областта на 
земеделието”, коментира посещението г-жа Ставрева.

На 15 ноември /събота/ от 9.30 ч. председателят на аграрната комисия в 
ЕП  ще  изнесе  публична  лекция  пред  студенти,  преподаватели  и 
фермери в Аграрния университет в Пловдив, а от 14.30 ч. ще участва 

  Лична позиция
Едно  от  най-големите 
предизвикателства  пред  България  е 
прозрачното усвояване на средствата 
от европейските фондове. 
Страната  ни  допусна  сериозни 
пропуски  при  работа  с 
предприсъединителните  програми, 
което доведе до блокиране на стотици 
милиони  евро  по  ФАР,  ИСПА  и 
САПАРД.  

Блокирането на средства е сериозен 
сигнал от Европейската комисия, 
който трябва да бъде разчетен 
правилно от българското 
правителство и обещаните спешни 
мерки да заработят на практика.  
Както европейските ни партньори, 
така и всички български граждани 
трябва да усетят повече воля и 
решимост в борбата с корупцията и 
организираната престъпност и 
осигуряване за ефективен и надежден 
контрол върху усвояването на 
европейските средства. 

Не можем да си позволим фалстарт 
при работата с финансовия ресурс от 
структурните фондове на общността, 
защото това ще е фатално за 
развитието икономиката, на 
земеделието, на инфраструктурата, 
на средния и дребния бизнес и най-
вече за така необходимото 
повишаване на стандарта на живот 
на българите.    

С присъединяването ни към 
Oбщността получихме 
възможността да работим с 
европейските пари, но това 
трябва да става по европейските 
правила. Това диктуват и 
националните интереси. 

                   
    Петя Ставрева е родена на 29 април 1977 г. в Пловдив. Завършила е СУ 
"Св.  Климент  Охридски",  специалност  "Журналистика  и  масови 
комуникации". Има специализация по "Политически мениджмънт" в Нов 
български  университет.  Участвала  е  в  специализирани  обучения  по 
политическа комуникация на "Робърт Шуман Институт"- Будапеща.
Петя Ставрева е председател на Земеделски младежки съюз -  София и 
секретар  по  международната  дейност  на  БЗНС-НС/"Обединени 
земеделци"/. Регионален координатор е на международна организация на 
младите земеделски производители.
Земеделският  евродепутат  Петя  Ставрева  е  член  на  Комисията  по 
земеделие и развитие на селските райони и е зам.-член на Комисията по  
бюджетен контрол и Комисията по правата на жените и равенството 
между половете на Европарламента.



в  Националния  аграрен  семинар  в  гр.  Хисаря.  Там  той  ще  представи  тенденциите  в  Общата 
селскостопанска  политика  на  ЕС  и  ще  връчи  награди  на  отличени 
фермери.

                           

Петя Ставрева  представи Пловдив в Европарламента 

Петя  Ставрева организира  представяне  на 
Пловдив в Европейския парламент в Брюксел. 
В  една  от  най-важните  институции  на 
Обединена  Европа  представяме  Пловдив-
Многоликият град,  в  който древното минало, 
динамичното настояще и европейско бъдеще се 
пресичат по неповторим начин, посочи тя при 
откриването на форума. 

Програмата започна с атрактивно представяне на града на тепетата в една от 
залите  на  институцията.  По-късно  в  Европарламента  бе  открита  изложба  на 
картини и кукерски маски от региона на Пловдив. "Съкровищата на моя град" 
бяха представени от ученически творби и картини на пловдивски автори. 

           
В края на октомври 2008 г. Делегация на Европейския парламент

посети Южна Корея

Петя Ставрева пред медиите:
Необходима е ясна стратегия за развитието на аграрния сектор

Г-жо Ставрева, при срещите Ви със земеделски производители от различни краища на 
страната, кои проблеми  най-често се поставят?

Едва ли ще ви изненадам с факта, че в различните райони на страната 
фермерите споделят с мен  едни и същи проблемите. И те неизменно са 
свързани с ниските изкупни  цени, с трудностите при реализацията на 
продукцията, с липсата на достатъчно информация за достъпа до европейско 
финансиране, с бюрокрацията, караща земеделските производители да се 
регистрират за едно и също нещо по няколко пъти и то с различен набор от 
документи и т.н. 
Недостатъчният административен капацитет и отсъствието на добра 
координация между отделните ведомства в агросектора, както и 
съществуващите корупционни практики също са проблеми, с които 
фермерите се сблъскват ежедневно и са ги поставили в условия на оцеляване.  
Голяма част от стопаните са задлъжнели с кредити и са принудени да 
търсят алтернативи в други отрасли. Повечето от проблемите са резултат 
на дългогодишно натрупване. А тяхното задълбочаване обосновава 
необходимостта от ясна стратегия за развитието на сектора - с конкретни 
мерки, с изведени приоритети.

Е           в р о к о м п а с  

►БУРГАС
Перспективите за развитието на 
българското земеделието обсъди 
евродепутатът Петя Ставрева с 
фермери от Бургаски регион. 
Срещата се проведе в сградата на 
Областната управа в града и в нея 
участваха представители на 
регионални браншови организации на 
зърно- и  млекопроизводители. 
ЕС насърчава окрупняването на 
земята, сподели евродепутатката и 
тенденциите са в тази насока. У нас 
все още са бавни процесите на 
комасация. 
Като проблем отново се очертава 
обезлюдяването на селата. Затова 
трябва ефективно да заработи 
Програмата за развитие на селските 
райони 2007-2013 г., заяви Петя 
Ставрева.

►БРЮКСЕЛ
Земеделският евродепутат участва в 
среща на депутати от аграрните 
комисии на Европейския и 
националните парламенти от 27 
страни-членки, която се проведе 
през ноември 2008 г. в Брюксел.
Бъдещето на европейското земеделие 
и неговата роля в световен мащаб бе 
тема на форума, организиран от 
Комисията по земеделие на ЕП 
съвместно с ГД "Земеделие" на 
Еврокомисията.
Над 200 бяха участниците във 
форума, които дискутираха 
състоянието на Общата 
селскостопанска политика и 
перспективите за развитие на 
агросектора в ЕС след 2013 г.

►БУКУРЕЩ
Петя Ставрева  представи 
проблемите и перспективите пред 
развитието на аграрния сектор в 
България на международна 
конференция в Букурещ на 6 и 7 
ноември 2008 г. 
Форумът бе част от инициатива за 
регионално сътрудничество на трима 
евродепутати от България, Румъния и 
Гърция. 
Петя Ставрева и колегите й 
Константин Думитриу и Йоанис 
Главакис ще организират поредица от 
срещи и конференции в трите 
балкански държави. На тях ще бъдат 
дискутирани въпроси, свързани с 
развитието на земеделието и селските 
региони, туризма, екологията, 
усвояването на средствата от 
еврофондовете, както и регионалното 
и политическо сътрудничество в 
условията на членството в ЕС.


