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ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ

II. Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
IMCO

Комисията отговаря за координацията на националното законодателство на
европейско ниво в областта на вътрешния пазар и на митническия съюз.
Главните й цели са насочени към установяване и премахване на
потенциалните пречки за функционирането на вътрешния пазар, както и
насърчаването и защитата на икономическите интереси на потребителите, с
изключение на въпросите, свързани с общественото здраве и безопасността
на храните, в контекста на изграждането на вътрешния пазар.
Работата на комисията обхваща свободното движение на стоки, включително
хармонизацията на технически стандарти; свободата на установяване;
свободното предоставяне на услуги, с изключение на финансовия и
пощенския сектор.

-2-

ДОКЛАДИ:
CARS 2020: За силна, конкурентоспособна и устойчива
европейска автомобилна промишленост
Незаконодателна резолюция
Преслав Борисов бе избран за докладчик от Групата на ЕНП.
Докладът представлява резолюция с план за действие до 2020-та година за развитието
на европейската автомобилна индустрия. Повечето от промените, внесени от Преслав
Борисов бяха одобрени във финалния текст на документа, гласуван в пленарна зала
на 12-ти декември 2013. Той зашити следните идеи:
Целенасочено използване и по-лесен достъп до финансови средства по програмата
Хоризонт 2020 и по програмата за конкурентноспособност на малките и средни
предприятия;
Инвестиции в иновациите и развитието на нови технологии, които да поддържат
високо ниво на конкутентноспособност на европейската автомобилна индустрия;
Разработване на гъвкава европейска регулаторна рамка, която да покрива
възможно най-бързо и ефективно технологичните подобрения в сектора;
Иновативни данъчни политики за стимулиране покупката на нови и екологично
чисти автомобили
Важността на регионалните и местните власти за развитието на автомобилния
сектор, както и малките и средни предприятия и доставчиците на компоненти.

Периодични проверки за техническата
изправност на моторните превозни средства и
техните ремаркета


Законодателен доклад
Целта на предложението за по-строги проверки е да се постигне подобряване на
пътната безопасност и по-добро опазване на околната среда. Преслав Борисов внесе
няколко поправки по текста относно използването и оптимизирането на вече
съществуващи електронни платформи с информация за техническите прегледи.
По време на пленарно заседание евродепутатите приеха въвеждането на
задължителни инспекции на мотоциклетите във всички страни в ЕС от 2016 година и
на мотопедите от 2018 година, освен ако бъдещо проучване на Комисията покаже, че
включването на мотопедите е неефективно.
Те одобриха въвеждането на инспекции за ремаркетата с тегло над два тона и
караваните над 750 кг и подкрепиха съществуващите стандарти за ремаркета с тегло
над 3,5 тона.
Парламентът гласува за запазването на настоящия минимум за начална инспекция
на изправността 4 години след регистрация и последващи проверки на всеки две
години.
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Регистрация на превозните средства
Законодателен доклад
Докладът цели да намали формалностите при преместването на автомобил от една
страна от ЕС в друга. Според предложението на Европейската комисия регламентът,
улесняващ пререгистрацията на превозни средства, може да спести около 1,5 млрд.
евро годишно и да реши един от големите проблеми на гражданите относно
единния европейски пазар.
Преслав Борисов внесе следните изменения:
Използване на Европейската информационна система за автомобили и
шофьорски книжки(EUARIS) като платформа за събиране на цялата информация,
свързана с пререгистрацията на автомобили.
Когато се регистрира в друга държава-членка, сертификата за проверка на
техническата изправност се признава взаимно
Сертификатът за професионално превозно средство се признава във всички
държави-членки
Разпоредбите на текста не създават допълнителна финансова тежест за
гражданите и бизнеса.
Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите прие следните мерки:
Ще се намалят до минимум формалностите за повторна регистрация на
автомобил в друга държава от ЕС;
За предотвратяване на измами и избягването на данъци, международните
компании не би трябвало да могат да се регистрират всички свои превозни средства
в една държава-членка, докато ги използват им в други държави-членки;
Гражданите на ЕС ще разполагат с три месеца, за да пререгистрират колите или
мотоциклетите си, когато сменят местожителството си в друга страна-членка на ЕС
Относно закупуването на автомобили втора ръка, ще отпадне задължението да
бъде извършена нова проверка за техническа изправност;
Евродепутатите предлагат държавите-членки да могат да изискват застраховка
гражданска отговорност, като предварително условие за регистрация на превозно
средство, а по-нататъшни проверки на удостоверенията да се извършват само, ако
превозното средство е сериозно повредено или има несъответствие между данните
посочени в заявлението, и регистъра на превозните средства
Обменът на информация относно данните за регистрация на превозно средство,
трябва да се извърши по електронен път чрез вече съществуващи системи. Това също
така ще спомогне за предотвратяване на измамите. За тази цел евродепутатите
одобриха разширяване на EUCARIS, Европейската информационна система за
автомобили и шофьорски книжки, която вече работи в повечето държави-членки.
На този етап се провеждат преговори със Съвета на Европейския Съюз преди текстът
да бъде финално одобрен от Парламента през 2014-та година.
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Доклад за прилагането на Директивата относно нелоялните
търговски практики


Незаконодателен доклад
Преслав Борисов бе избран за докладчик от Групата на ЕНП.
Докладът оценява досегашното прилагане на Директивата и
очертава бъдещите действия, които да бъдат предприети.
Основната позиция защитавана от евродепутата бе отразена и във финалния текст,
гласуван на 4-ти февруари 2014, а именно:
Беше прието, че няма нужда текста да бъде ревизиран, тъй като мерките заложени
в него са достатъчно добри;
Необходимо е по-правилно прилагане на Директивата;
Комисията е призована да преразгледа до 2014-та година придружаващия
обяснителен документ с насоки за прилагане, който значително улеснява държавите
членки;
За момента Директивата няма нужда да бъде разширявана към нелоялните
практики между търговци;
Относно ефекта на пълна хармонизация, от 12-ти юни 2013-та година страните
членки вече не могат да прилагат по-стриктно национално законодателство и трябва
да се съобразят с текста на Директивата във възможно най-кратки срокове;
Потребителите трябва да бъдат по-добре информирани за съществуващите
нелоялни практики;
Потребителските асоциации на национално равнище, следва да играят по-важна
роля.



Защита на потребителите
Законодателен доклад
Преслав Борисов внесе няколко изменения по този текст и по време
на гласуването защити позицията на България относно запазването
на обозначението "произведено в" (Made in). Това бе одобрено при гласуването в
Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, но текстът все още се
дебатира със Съвета на ЕС, тъй като мненията на Страните членки по въпроса
значително се различават.

Надзор на пазара
Законодателен доклад
Основната цел на предложения регламент е да се опрости
изоснови уредбата на ЕС за надзор на пазара, така че тя
да послужи по-добре на органите за данзор на пазара и
икономическите оператори.
Преслав Борисов внесе няколко изменения по текста, целящи хармонизация на
критериите за оценяване на риска прилагани от органите за надзор в страните
членки, което би респектирало равнопоставеността на икономическите оператори.

-5-

Според негово предложение, резултатите от проверките трябва да са достъпни за
консултиране от потребителите, с цел по-голяма прозрачност.

Съпоставимост на таксите по платежните сметки,
прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки
за основни операции
Законодателен доклад
Преслав Борисов бе докладчик от Групата на ЕНП. Повечето
промени внесени от евродепутата бяха приети по време на
гласуването в Комисията по вътрешен пазар, а някои от тях и
във финалния текст гласуван в пленарна зала през месец
януари 2014-та година.
Европейският Парламент се произнесе в полза на това, всички доставчици на
платежни услуги да бъдат задължени да предлагат основни разплащателни сметки, с
някои изключения, които ще се решат от страните членки на ЕС, на базата на
обективни основания. Тези сметки могат да бъдат открити от всеки законно
пребиваващ в ЕС, при условие че има реална връзка с държавата членка.
Друга основна точка от текста гласи, че който открива собствена разплащателна
сметка, трябва да бъде информиран за структурата на таксите и да може да сравни
предложенията за различните сметки. Тази информация трябва да бъде ясна и
стандартизирана в целия ЕС.
В текста също така намери място и една от идеите, предложени от Преслав Борисов,
а именно за всяка една услуга да се използва само един термин.

Доклад относно обменните такси
Законодателен доклад
Преслав Борисов е докладчик от Групата на ЕНП, като докладът
беше приет от Комисията по вътрешен пазар и защита на
потребителите на 11-ти февруари 2014.
Обменните такси се включват в разходите на търговците на
дребно за получаване на картови плащания и накрая се
заплащат от потребителите чрез по-високи цени. Те са невидими
за потребителите. В момента в който размерът на обменните такси за
потребителските карти бъде ограничен, това ще ограничи и разходите на
търговците и съответно на потребителите.
Чрез приетия доклад, се определят ясни правила относно тавана на обменните
такси, които се начисляват при плащане с карти. За дебитни карти таванът ще е 0,2%
от стойността на транзакцията и 0,3% за кредитни карти.
Тези тавани ще се прилагат на национално и трансгранично ниво една година след
влизането на Регламента в сила.
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Държавите членки ще имат възможност да поддържат или да въвеждат по-ниски
тавани или мерки с равностоен ефект, според изменение предложено от Преслав
Борисов. По този начин добре функциониращите национални пазари ще се запазят
и ще продължат да се развиват ефективно.
Приети са и допълнителни мерки за прозрачност, където доставчиците на платежни
услуги представят на търговците месечни извлечения с всички такси платени през
съответния месец, свързани с различните видове услуги и с различните категории
карти.
Водещата по темата е Комисията по икономически въпроси. Гласуването в пленарна
зала е предвидено за април месец.

Директива за представяне, приозводство и продажба на
тютюневи изделия
Законодателен доклад
Преслав Борисов внесе следните изменения:
Изключение за ментоловите цигари от забраната за ароматизирани тютюневи
изделия.
Измение срещу обявяването на слим цигарите за подвеждащи продукти. Те са
вредни колкото и останалите цигари.
Забрана на продажби на тютюневи изделия онлайн, тъй като липсва механизъм за
потвърждаване на възрастта и автентичността на продукта.
Общата площ на предупредителните надписи да покрива 50% от кутията цигари
Предложение за премахване от опаковката на подвеждаща информация като
"слим", "ултра слим" и "леки".
Поставяне на предупреждение върху опаковката, че всички цигари са еднакво
вредни.
Европейският парламент счете, че мерките предложени от Комисията са прекалено
строги, тъй като освен защита на общественото здраве, законодателството засяга и
избора на потребителите, индустрията и работните места. Ето защо, той защити
запазването на тънките цигари, комбинирано здравно предупреждение от 65% и
временно запазване на ментоловите цигари на пазара, тъй като те се употребяват от
по-възрастни потребители. За разлика от Комисята, Европейският парламент счете,
че електронните цигари, от гледна точка на продажбата и рекламата трябва да се
регулират като тютюневите изделия, тоест като вреден продукт, тъй като за тях няма
доказателства, че са безвредни или че имат лечебни свойства.
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ДЕЛРГАЦИИ В РАМКИТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И
ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Делегация в Китай
Между 28ми и 31ви октомври евродепутат Преслав Борисов бе на
делегация в Китай, организирана от Комисията по вътрешен пазар и защита на
потребителите. Целта на посещението бе да се оцени сегашното състояние на европейския
бизнес на китайския пазар и да се обсъдят проблемите, пред които той е изправен. Обсъдени
бяха теми като безопасността на продуктите и в частност на детските играчки, надзора на
пазара и защита на потребителите.
В Китай Евродепутатите се срещнаха с представители на Европейския център на малките и
средни предприятия, работната група по обществени поръчки, Председателя на
финансовото министерство по обществените поръчки, асоциация на потребителите,
специалисти по безопасността на продуктите и надзор на пазара, и други.
Делегацията се срещна и с представители на националния парламент и високопоставени
длъжностни лица в администрацията в Пекин и Хонг Конг.

-8-

III. Комисия по транспорт и туризъм TRAN
Евродепутатът Преслав Борисов е заместник-член на Комисията. Тя отговаря за:
Въпросите, свързани с развитието на обща политика за железопътния,
автомобилния, вътрешния речен, морския и въздушния транспорт, поспециално:
а) приложимите общи правила за транспорт в рамките на Европейския съюз,
б) изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в областта на
транспортната инфраструктура,
в) предоставянето на транспортни услуги и отношенията с трети страни в
областта на транспорта,
г) сигурността на транспорта,
д) отношенията с международни транспортни органи и организации;
 Пощенски услуги
Туризъм
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ДОКЛАДИ
 Предложение за изменение на Директивата за качеството на
горивото и на Директивата за енергията от възобновяеми източници

Законодателно становище
Преслав Борисов бе назначен за докладчик за групата на ЕНП.
Предложението на Европейската комисия предвиждаше поставянето на таван от 5% за
производството на биогорива от традиционни източници и за преминаване към ново
поколение горива от източници като водорасли и определени видове отпадъци. Целта на
мерките е да намалят емисиите от парникови газове, дължащи се на засилващото се
използване на обработваеми земи за отглеждане на растителни видове за биогорива.
Предложението също така предвиждаше оценените количества парникови емисии
причинени от непреки промени в земеползването (НПЗП) да бъдат докладвани.
Измененията, внесени от евродепутата Преслав Борисов:
Въвеждането на правно обвързваща цел от 2% за напреднали биогорива в
рамките на целта от 10% дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление в
транспорта, като по този начин се създава силен стимул за разширяване на
производствения капацитет за напреднали биогоривата и предоставянето на
инвеститорите необходимата предвидимост;
Повишаване на тавана за конвенционални биогорива на 6,5%
Премахване на факторите на НПЗП от законодателството до достигането на
задоволително ниво на научното познание в тази област
Ограничаване на многократното отчитане на биогорива от определени
суровини, тъй като то не е ефективен инструмент за насърчаване на
инвестициите в капацитета за производство на съвременни биогорива;
Гласуването в пленарна зала: 20.11.2013


Директива относно правата на пътниците във въздушния транспорт
Законодателен доклад
Целта на предложението на Европейската комисия е да се
определят по-ясно правата на пътниците във въздушния
транспорт и условията, при които въздушните превозвачи са
задължени да им предоставят обезщетение, помощ и информация.
Новият регламент актуализира действащото законодателство,
което не се прилага еднакво във всички държави-членки и създава
правна несигурност и объркване, както сред пътниците, така и сред компаниите в
авиационния сектор.
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Преслав Борисов внесе законодателни изменения, според които информацията за
допустимия багаж трябва да бъде достъпна в началото на процеса на резервация, а към
позволения ръчен багаж да бъдат включени стоки, закупени на летището, тъй като
липсата на своевременна и точна информация е една от основните причини много малка
част от пътниците да се възползват от правата си.
"Пътниците трябва да могат да упражняват своите права в целия Европейски съюз. За
това е необходимо да се хармонизира приложението на европейските закони, така че те
да гарантират равни условия и висок стандарт за защита. Групата на Европейската
Народна Партия решително се застъпи за прекратяването на нелоялните практики на
авиокомпаниите и премахването на пречките за ефективното упражняване на
индивидуалните права на пътниците. Така например с влизане в сила на измененото
законодателство ще бъде сложен край на т.н. "политика на неявяване", при която на
пътниците се отказва достъп на борда при полета на връщане, ако не е използвана
отсечката на отиване. Освен това значително се ограничава възможността за широко
тълкуване на понятието "извънредни обстоятелства" от страна на авиокомпаниите, което
досега позволяваше да се откаже полагащо се обезщетение или помощ."

Регламент относно статистиката в железопътния транспорт
Законодателен доклад
Преслав Борисов бе назначен за докладчик за групата на ЕНП.
Законодателното предложение на ЕК има за цел да измени,
актуализира, опрости и оптимизира съществуващата правна
рамка за европейската статистика за железопътния транспорт
като едновременно гарантира наличието на подробни и
навременни данни за товарите, пътниците и произшествията
и намали административната тежест за държавите-членки и респондентите.
Запазване на изискването Евростат да събира данни за произшествията, като
чрез тясно сътрудничество с Европейската железопътна агенция трябва
отговорностите в областта на безопасността на железопътния транспорт
постепенно да бъдат съсредоточени на едно място;
Разширяване на обхвата на събираните от европейската статистическа
служба данни, така че те да позволяват изчисляването на относителния дял на
железопътния товарен транспорт в различните класове разстояние;
Предложенията на Преслав Борисов намериха място в крайният текст на доклада,
който беше приет на пленарно заседание през март с голямо мнозинство.
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ДЕЛЕГАЦИИ В РАМКИТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И
ТУРИЗЪМ
ТРАН делегация до Полша и Германия
Между 15 и 17 юли 2013 година работна делегацията от
комисията по транспорт и туризъм посети Полша и Германия.
По време на посещението си членовете на делегацията
посетиха големи транспортни обекти (летища, гари,
магистрали и др.) в двете държави и обсъдиха с местни
политически и административни ръководители, както и
представители на академичната общност използването на Кохезионните фондове на ЕС
от новите държави-членки за подобряване на транспортната инфраструктура.

ТРАН делегация в Португалия
26 - 28 март 2014
Предвидени са срещи с:
 Главния изпълнителен директор на органа за летищно управление на
Портулагия - Хорхе Понсе де Леао;
 Главния изпълнителен директор на органа за въздушен трафик на Португалия Луис Отолини Коимбра;
 Главния изпълнителен директор на асоциацията на въздушните превозвачи на
Португалия
 Професор Луис Валенте де Оливейра, координатор морски инфраструктури
 Регионалния секретар по туризъм и транспорт - Алмейда Естуданте
Членовете на делегацията ще посетят промишлено предприятие за приозводство на
биогорива от водорасли; летището в Порто Санто; пристанище Funchal Maritime Port.
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ДРУГИ

Интерактивен дебат за ролята на двуколесните превозни средства в
постигането на устойчива и иновативна транспортна система в градските
райони
18 септември 2013
Г-н Преслав Бовисов участва в интерактивен дебат, който се проведе
на 18 септември в сградата на Европейския парламент в Брюксел и
събра на едно място представители на Европейските институции,
бизнеса и академичната общност, както и различни граждански организации. Събитието
бе част от поредица инициативи в рамките на Европейската седмица на мобилността,
която се проведе между 16 и 22 септември и тази година се концентрираше върху
въздействието на транспорта върху качеството на въздуха в градските райони.
Българският евродепутат изтъкна и един сериозен проблем, който стои пред широкото
използване на двуколесни превозни средства в градските райони: "През изминалата
година около 70% от пътно-транспортните произшествия са се случили в градските
райони. Броят на смъртните случаи и тежките наранявания сред уязвимите участници в
движението като водачи на мотоциклети, мотопеди и колоездачи е значителен и на този
проблем следва да се обърне сериозно внимание.

Парламентарни въпроси
Българският евродепутат Преслав Борисов (ГЕРБ/ЕНП) отправи
писмен въпрос до Европейската комисия относно проблемите, които
срещат предприятията за автомобилен транспорт, извършващи
превози между ЕС и Република Турция
Повод за запитването на българския евродепутат е въведената от турското правителство на 1
септември 2013 г. такса от 3000 евро при извършване на превози с "несъответстващи"
разрешителни и зачестилите оплаквания от български превозвачи, че товарните им
автомобили биват задържани от турските митнически органи в нарушение на
международните договорености и възприети практики.Според представители на
браншовите организации в България действията на турските власти са дискриминационни
и целят ограничаването на достъпа на български фирми до турския пазар на товарни
превози.
В писмото си до Европейския комисар по транспорта Преслав Борисов (ГЕРБ/ЕНП)
припомня, че проблемите свързани с извършването на превози през територията на
Република Турция ескалират през последните години и възпрепятстват търговията между
Турция и ЕС, като водят до тежки загуби за автомобилните превозвачи от ЕС и особено от
България, които са активни на този пазар. Българският евродепутат пита Европейската
комисия дали е запозната със ситуацията и дали следи развитието й, както и какви мерки
възнамерява да предприеме за решаване на ескалиращите проблеми.
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IV. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
ПОСЕЩЕНИЯ

Посещение на български студенти от Молдова в Европейския

парламент

27 - 28 февруари, 2013 г.
Студенти, представители на българската диаспора в Молдова,
посетиха Европейския парламент в Брюксел по покана на Преслав
Борисов. Те имаха възможност да научат повече за дейността на
институцията и функциите на Европейския съюз. Студентите присъстваха и на
честването на 1150 години от мисията на светите братя Кирил и Методий, организирано
в сградата на Парламента.

Посещение на зърнопроизводители от Добруджа
17 – 18 юни, 2013
По покана на Преслав Борисов, група български
зърнопроизводители от Добрич посетиха Европейския парламент в Брюксел. Той
организира работни срещи с представители на европейските институции, където се
обсъдиха текущите развития в областта на общата селскостопанска политика и
предизвикателствата в сектора на селското стопанство. Състоялите се срещи бяха с:
-Евродепутат Елизабет Йегле (ЕНП) от Комисията по земеделие и развитие на селските
райони
-Евродепутат Алберт Дес (ЕНП), член на комисията по земеделие и развитие на селските
райони и координатор на Групата на ЕНП
- Евродепутат Херберт Дорфман (ЕНП), член на комисията по земеделие и развитие на
селските райони
-Пека Песонен, генерален секретар на Копа Коджека - сдружението на земеделските
производители и техните кооперативи в Европейския съюз
- Алина Уюпан от кабинета на еврокомисаря по земеделие Дачиан Чолош
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Посещение на МГЕРБ в Европейския парламент
7 - 10 юли, .2013
Млади членове на МГЕРБ Добрич посетиха Европейския парламент по покана на
Преслав Борисов. Гостите научиха повече за функционирането на институцията, за
Европейския съюз и дейностите на евродепутатите.

Посещение земеделци октомври 2013

14 - 15 октомври 2013

На 14 и 15 октомври в Брюксел пристигна посетителска група от
град Добрич по покана на г-н Преслав Борисов. Целта на
визитата бе да запознае посетителите със структурата, функциите
и правомощията на Европейския парламент и най-важните акценти от работата на
българските евродепутати от ЕНП(ГЕРБ).

Посещение на фермери от Дунавско зърно
13 - 14 ноември 2013
Земеделски производители от Русе - членове на
Регионалния съюз на фермерите - "Дунавско зърно", както и граждани от Добрич,
пристигнаха на двудневна работна визита в Европейския Парламент в Брюксел на 13-ти
и 14-ти ноември 2013. В рамките на посещението евродепутатът бе организирал среща с
координатора на ЕНП в Комисията по земеделие и развитие на селските райони в
Европейския Парламент - г-н Алберт Дес (евродепутат от Германия) и с Пека Песонен,
Генерален секретар на Copa-Cogeca (Асоциация на европейските земеделски сдружения
и кооперативи).

Посещение Добрич и МГЕРБ Силистра февруари
19 - 20 февруари 2014
Общински съветници от град Добрич посетиха Европейския парламент по покана на
Преслав Борисов. Те разгледаха културни забележителности в европейската столица и
присъстваха на образователна лекция в Отдел "Посещения и семинари", която ги
запозна със структурата, функциите и правомощията на Европейския парламент.
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Посещение на победителите от конкурса за
ученическо есе март
19 - 20 март 2014
Група от посетители от градовете Силистра, Роман, Кюстендил и Добрич посетиха
Европейския Парламент в Брюксел по покана на евродепутат Преслав Борисов. Сред
гостите са учениците, победители от конкурса за есе на тема: Важно ли е според вас да се
гласува на европейските избори, организиран от г-н Борисов. Гостите се запознаха с
функционирането на институцията, Европейския съюз и дейността на Преслав Борисов
като евродепутат, а победителите от конкурса бяха наградени с почетна грамота.

СЪБИТИЯ



Изложба с дегустация на вино, озаглавена „Изкуството на
българското вино – традиции и бъдеще“.
9 - 10 юли, 2013
Преслав Борисов организира изложба с дегустация на вино, озаглавена "Изкуството на
българското вино - традиции и бъдеще". Целта на тази инициатива е да се представи
богатството на българските традиции свързани с виното в контекста на културния
туризъм. Преслав Борисов организира това събитие в рамките на дейността си като
член на Комисията по транспорт и туризъм.
Събитието включва изложба на живописни снимки от прочути български изби, както и
карта на лозаро-винарските райони, с история проследяваща развитието на тази
култура през вековете и информация за отглежданите винени сортове грозде в
България.Гости на събитието са представители на избите Братя Минкови, Шато Копса,
Вила Винифера, Магура и Черноморско злато, които любезно предоставят вино тяхно
производство за дегустация в Европейския парламент. По покана на евродепутат
Преслав Борисов, танцьори от фолклорен ансамбъл "Тракия" ще изпълнят за
европейската публика традиционни тракийски танци, напълно в духа на събитието и
на древните тракийски лозарски традиции.Присъстващите също така ще могат да
научат повече за историята на българското вино от гостите-лектори г-н Никола
Ниношев, сомелиер от Българския музей на виното, и г-н Стоян Геров, инженертехнолог от Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки.



.
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Номинация

на Милен Врабевски, председател на Фондация
Българска Памет като европейски гражданин за 2013 г.
Преслав Борисов, член на Европейския парламент, заедно със своя колега г-н Андрей
Ковачев, ръководител на Българската делегация на ГЕРБ номинираха г-н Милен
Врабевски за европейски гражданин за 2013 г., която номинация е спечелила наградата
на Европейския парламент.

 ПИСМЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ
Преслав Борисов,член на Европейския парламент съвместно подписа писмени
декларации с цел подпомагане на следните въпроси:
Писмена декларация относно номинацията на винената култура като част от
нематериалното световно наследство на човечеството;
Писмена декларация относно интегрирането на физическото възпитание, за да се
развиват спортните таланти на перспективните ученици с увреждания и дееспособните
ученици по устойчив начин;
Писмена декларация относно заплахата от резистентна туберкулоза в Европейския
регион;
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БЪЛГАРИЯ

Откриване на информационни офиси в Добрич и Кюстендил
Февруари 2013
Целта на тези информационни бюра е да информира гражданите за дейността на г-н
Преслав Борисов като член на Европейския парламент и да служи като контактна точка.
Те също така предоставя информация за функциите на Европейския съюз и на
Европейския парламент в частност. Те дават възможност на гражданите да научат
повече за последните развития на политиките на ЕС. Друга функция на офисите е да се
организират събития, инициативи и програми, свързани с европейските въпроси.

Честване на 09 май, Ден на Европа
9 май 2013, град Добрич
По повод Деня на Европа, Преслав Борисов, член на Европейския парламент изнесе
лекция пред студенти в Добрич, за функционирането на Европейския съюз и за
дейността на Европейския парламент.

Детски турнир в Добрич
2 май 2013, град Добрич
Евродепутатът Преслав Борисов връчи в Добрич първата награда на международния
детски футболен турнир" Аз обичам футбола". Турнирът е организиран от ФК
"Добруджа", а първото място спечели детски футболен клуб "Изида".

Честване на 01 юни, Деня на детето
1-ви юни 2013, град Добрич
По повод Деня на детето, Преслав Борисов, член на Европейския парламент организира
празник за децата в Добрич с няколко дейности и ден на отворени врати

Откриване на информационен офис в град Силистра

05 Октомври, 2013

С откриването на информационен офис в Силистра, членът на Европейския парламент
ще има възможност да се запознае с най- важните проблеми на хората в региона. Той
също така е планирал серия от инициативи и събития.
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Кампания "Споделен път, споделена отговорност"
Българският евродепутат Преслав Борисов стартира кампания по пътна безопасност
озаглавена "Споделен път, споделена отговорност".Кампанията беше стартирана с
обучение по пътна безопасност за ученици от ОУ "Христо Смирненски" и ОУ "Христо
Ботев" в Добрич За първото от поредица обучения и събития в рамките на кампанията
35 първокласници от двете училища бяха посрещнати от директора на КАТ-Добрич
Жулиян Минев в специална зала, където чуха кратка презентация изнесена от
инспектор Евелин Енев и гледаха образователно филмче озаглавено "Деца пешеходци",
в което се демонстрират основните правила за безопасно пресичане.От името на
Преслав Борисов на децата бяха раздадени книжки за оцветяване, които по
развлекателен начин ще ги запознаят с основните пътни знаци.
По повод началото на кампанията Преслав Борисов коментира: "Един от приоритетите
на кампанията "Споделен път, споделена отговорност" е подобряването на
безопасността на уязвимите участници в пътното движение. На децата особено в ранна
детска възраст са присъщи редица психофизиологични ограничения, които ги
превръщат в особено уязвими участници в пътното движение. Обучението по
безопасност на пътното движение е един от начините те да развият умения,
позволяващи им да се придвижват в градската среда самостоятелно, отговорно и
безопасно."
Повече за кампанията "Споделен път, споделена отговорност" ще можете да научите
съвсем скоро в специално създадената рубрика "Пътна безопасност" на официалния
сайт на Преслав Борисов

Среща със земеделци в Кюстендил
28 ноември 2013, град Кюстендил
Целта на срещата, която се проведе в Кюстендил, бе да се запознаят земеделските
производители от района, с новостите относно обшата селскостопанска политика, в
момента на нейното договаряне от европейските институции. По този начин,
българските земеделци ше имат възможността да са наясно с това, какви опции дава
Европа в сферата на земеделието.
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Събитие „Споделен път - споделена отговорност„ за

децата

29 ноември 2013, град Добрич
Детска образователна и развлекателна програма се състоя в един
от салоните на Художествената галерия в Добрич в рамките на кампанията за пътна
безопасност „Споделен път, Споделена отговорност“ по инициатива на евродепутата от
ГЕРБ и Европейската народна партия (ЕНП) Преслав Борисов.
С програмата приключва поредица от обучения за деца и ученици от Добрич. Забавнообразователните дейности бяха с продължителност два месеца. По време на обученията,
проведени в сградата на сектор „Пътна Полиция” към Областната дирекция на МВР в
добруджанския град, децата имаха възможност да се запознаят с правилата за движение
на пешеходци и велосипедисти.

Конференция за Общата Селскостопанска Политика
в Балчик
30 ноември 2013, Балчик
На 30-ти ноември евтодепутат Преслав Борисов (ЕНП/ГЕРБ) организира кръгла маса на
тема "Предизвикателствата пред земеделския сектор в България 2014 - 2020 година"
близо до Балчик. На събитието присъстваха близо 200 земеделски производители от
добруджанския регион.
Евродепутат Борисов представи какви възможности дава реформираната Обща
Селскостопанска Политика, след като бе гласувана в Европейския Парламент на 20-ти
ноември. Той подчерта, че в периода след 2013-та година ОСП ще постави по-голям
акцент върху опазването на околната среда, гарантирането на справедливо
разпределение на средствата на ЕС и подпомагането на фермерите да се справят подобре с предизвикателствата на пазара.
Целта на неговата презентация бе да информира българските земеделци за различните
видове мерки, които предлага Общата Селскостопанска Политика за новия програмен
период. От там нататък Министерството по земеделие трябва да реши какви насоки да
предприеме при прилагането на тази политика.
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Церемония по връчване на годишните награди за пътна безопасност
4 декември 2013, град София

Тазгодишното издание на форума се организира от фондация
"Годишни награди за пътна безопасност" с подкрепата на
българския евродепутат Преслав Борисов. Той връчи и наградата
в една от шестте категории - за журналисти и медии, отразяващи проблемите на
пътната безопасност.
На церемонията присъстваха посланикът на кралство Нидерландия Том ван Оорсхот,
заместник-кметът на гръцкия град Серес Панайотис Григориадис, заместник-кметът на
София Любомир Христов, заместник-председателят на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов,
народни представители, директори и заместник-директори на ОД на МВР и др.

Инициатива "По-близо до Европа"
Януари - март 2014
В рамките на предстоящите европейски избори, които ще се проведат през месец май
тази година, евродепутатът Преслав Борисов (ЕНП ГЕРБ) предприе инициатива за
повишаване на осведомеността относно ролята, която играят европейските институции,
и в частност Европейския парламент, в ежедневието на гражданите.
Инициативата е главно насочена към младите хора, и най-вече към тези, на които
предстои да упражнят правото си на вот за пръв път. Целта е да се окуражи
гражданското им чувство и да бъдат информирани за това, по какъв начин членовете на
Европейския парламент представляват техните интереси в Европа.
В рамките на тази инициатива, Преслав Борисов предприе организацията на два вида
дейности в градовете Добрич, Кюстендил и Силистра, където се намират
информационните му офиси, както и в град Роман:
 Конкурс за ученическо есе на тема Важно ли е според вас младите хора да гласуват
на предстоящите европейски избори?, с награда посещение на Европейския
парламент в Брюксел;
 Образователна лекция на тема "По-близо до Европа", която ще запознае
младежите с функционирането на Европейския съюз и неговите институции, с
дейността на евродепутат Преслав Борисов, и ще представи конкретни примери
за това как европейското законодателство пряко рефлектира върху ежедневието
на гражданите. Лекцията се провежда в градовете Кюстендил, Добрич,
Силистра и Роман.
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България
Информационен офис Добрич:

бул. "25-ти Септември" 3, 9300 Добрич
dobrich@preslav-borissov.eu

Информационен офис Кюстендил:
бул. "България" 25, 2500 Кюстендил
kjustendil@preslav-borissov.eu

Информационен офис Силистра:

ул. Симеон Велики 16, ет. 2 град Силистра
silistra@preslav-borissov.eu

Работното време е от понеделник до петък, от 09:00 ч.-18: 00
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