
На 1 януари 2018 г., десетилетие след 
присъединяването си към Европей-
ския съюз, България пое ротацион-
ното председателство на Съвета на 
ЕС, като част от „тройката” Естония 
– България – Австрия.

Приоритетите на Българското пред-
седателство през следващите шест 
месеца, са подчинени изцяло на него-
вия девиз: „Съединението прави си-
лата“, който е и девизът върху герба 
на Република България. Със своите 
партньори, председателството ще се 
стреми към единство сред държавите 
- членки и институциите на ЕС, за из-
граждането на по - силна, по - сигурна 
и солидарна Европа.
В тази връзка на 19 април от 14:00 
Информационен център Европа Ди-
ректно – Стара Загора организира 
граждански диалог със студенти от 
Тракийски университет на тема „Пре-
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дизвикателствата на председателство-
то на ЕС”. Гост на събитието беше 
ръководителят на ЕК в България г-н 
Огнян Златев, който обсъди тази акту-
ална и интересна тема с аудиторията и 
отговори на въпросите. 

Дискусията беше полезна за младите 
хора и им позволи да изразят своята 
активна гражданска позиция. Парт-
ньор на събитието беше Тракийски 
университет Стара Загора.

Граждански диалог 
„Предизвикателства на 

председателството на ЕС”
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Комисията събира министри, представители 
на държавите от ЕС, промишлеността, ака-
демичните среди и гражданското общество, 
за да насърчи сътрудничеството в областта 
на изкуствения интелект, блоковите вериги, 
електронното здравеопазване и иновациите.
Акцент в обсъжданията е начинът, по който 
технологичното развитие ще оформи бъдеще-
то на Европа, и изграждането на силен цифров 
единен пазар, където повишаването на инвес-
тициите и на цифровите умения е от ключово 
значение.

След миналогодишното издание на Деня на 
цифровите технологии в Рим, довело до ус-
пешно сътрудничество в области като висо-
копроизводителните изчислителни техноло-
гии, свързаната мобилност и цифровизацията 
на промишлеността, Комисията повтаря ини-
циативата, за да насърчи по-тясното сътруд-
ничество в областта на цифровите технологии.
За година бе постигнат съществен напредък 
по пътя към цифровия единен пазар. Премах-
ването на таксите за роуминг и преносимост-
та на онлайн съдържанието вече са част от 
живота на европейските граждани. По-строги 
правила за защита на личните данни и първи-
те общоевропейски правила в областта на ки-
берсигурността ще станат реалност през май 
2018 г.

Много предложения все още предстои да бъ-
дат договорени. Европа следва да продължи 
напред и, въз основа на цифровия единен па-
зар, да увеличи инвестициите и да стимулира 
сътрудничеството в редица ключови области, 
като например изкуствения интелект, блоко-
вите вериги, електронното здравеопазване и 
иновациите.
Андрус Ансип, заместник-председател на Ко-
мисията, отговарящ за цифровия единен па-
зар, заяви: „Европейците започват вече сами 
да усещат ползите от цифровия единен пазар. 
Те вече могат да пътуват в чужбина и да из-
ползват любимите си услуги за излъчване он-
лайн на филми и музика, без да плащат такси 
за роуминг. Скоро блокирането на географски 
принцип при пазаруване онлайн ще бъде да-
лечен спомен. След 25 май личните ни данни 
ще бъдат по-добре защитени. Тазгодишното 
издание на Деня на цифровите технологии е 
идеалният момент да направим равносметка 
на постигнатото, но и да насърчим държави-
те — членки на ЕС, бързо да придвижат за-
конодателните предложения, които все още 
са в процес на обсъждане. Трябва да подгот-
вим цифровото си бъдеще заедно; нужно е 
да сторим повече, като обединим усилията и 
ресурсите си, за да се възползваме от възмож-
ностите, предлагани от технологиите, като 
например изкуствения интелект и блоковите 
вериги.“.
Мария Габриел, комисар по въпросите на ци-
фровата икономика и цифровото общество, 
заяви: „Цифровизацията преобразява нашето 
общество и ние можем да се възползваме пъл-
ноценно от нея само чрез тясно и ползотвор-
но сътрудничество. Поемането на координи-
рани ангажименти на европейско равнище и 
съгласуването на инвестициите са от изклю-
чително значение за справяне с бъдещите пре-
дизвикателства. Надявам се, че с тазгодишния 
Ден на цифровите технологии цифровото съ-
трудничество в Европа ще достигне нов етап 
по отношение на изкуствения интелект и 
електронното здравеопазване и насърчавам 

Ден на цифровите технологии през 2018 г.: 
Държавите от ЕС са готови да задълбочат 

сътрудничеството си в областта на 
цифровите технологии
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всички държави да допринесат към усилия-
та ни Европа да продължи да играе ключова 
роля в ерата на цифровите технологии.“

Сред акцентите на Деня на цифровите техно-
логии през 2018 г. са декларации, които имат 
за цел:
• обединяване на усилията в областта на из-
куствения интелект (ИИ): ИИ може да донесе 
огромни ползи за нашето общество и иконо-
мика, като например по-добро здравеопаз-
ване, по-безопасен транспорт и по-голяма 
конкурентоспособност на промишлеността. 
Европейските държави трябва да работят 
заедно, за да могат да се възползват макси-
мално от възможностите, предлагани от ИИ, 
в това число като използват най-високите 
стандарти за защита на данните. Комисията 
ще приеме съобщение относно ИИ през ид-
ните седмици. 
• създаване на европейско партньорство в 
областта на технологиите за блоковите вери-
ги: През февруари 2018 г. Европейската ко-
мисия създаде Обсерватория и форум на ЕС 
за блокови вериги и ще инвестира около 300 
милиона евро в проекти, подпомагащи из-
ползването на блокови вериги. В същото вре-
ме държавите членки взеха активно участие 
в подпомагането на екосистеми за блокови 
вериги, започването на експерименти и обя-
вяването на действия на правителствено рав-
нище. За да извлече полза от многобройните 
възможности, предлагани от блоковите ве-
риги, и да избегне прилагането на фрагмен-
тиран подход, утре Комисията ще даде нача-
лото на Европейско партньорство за блокови 
вериги за насърчаване на оперативно съв-
местими инфраструктури, което ще укрепи 
сътрудничеството в областта на доверител-

ните цифрови услуги. 
• обмен на данни за персонализиране на здра-
веопазването: Нуждите на гражданите след-
ва да бъдат в центъра на основаните на данни 
иновации в областта на здравеопазването и 
следва да играят основна роля в персонализи-
раното им лечение. Декларацията в областта 
на електронното здравеопазване има за цел да 
свърже достъпа до съществуващи и бъдещи 
геномни бази данни в целия Европейски съюз, 
което ще спомогне за постигане на напредък 
в научните изследвания в областта на редките 
заболявания, рака, фармакогеномиката, про-
филактиката на заболяванията, мозъчните и 
други заболявания. Укрепването на сътрудни-
чеството между държавите членки ще спомог-
не за преодоляване на липсата на оперативна 
съвместимост и фрагментирането на инициа-
тивите в рамките на ЕС, като в същото време 
осигури най-високи европейски стандарти за 
защита на личните данни. Това ще позволи и 
ЕС да запази водещите си позиции в областта 
на персонализираната медицина в световен 
мащаб посредством стимулиране на научните 
резултати и промишлената конкурентоспосо-
бност.
• насърчаване на иновациите с помощта на нов 
онлайн инструмент: Инициативата „Иноваци-
онен радар“ може да спомогне за осъществя-
ването на контакт между новаторите и онези, 
които могат да помогнат иновациите им да 
достигнат до пазара. В рамките на Деня на ци-
фровите технологии Комисията насърчава съ-
трудничеството за подкрепа на революционни 
иновации в Европа. Инициативата също така 
има за цел да продължи да развива онлайн ин-
струмента и да го обогатява с върхови нацио-
нални иновационни проекти.
• 5G трансгранични коридори за изпитване в 
подкрепа на свързаната и автоматизирана мо-
билност: Първите няколко широкомащабни 
коридора за изпитване бяха обявени през сеп-
тември 2017 г. Испания и Португалия ще под-
пишат меморандум за разбирателство, за да 
положат началото на своето сътрудничество. 
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Контекст
Пет инициативи бяха в центъра на внима-
нието в Деня на цифровите технологии през 
2017 г.:
• Министрите подписаха декларация за пре-
връщане на Европа във фактор от световна 
величина в областта на високопроизводител-
ните изчислителни технологии, което през 
януари 2018 г. доведе до ускорено европей-
ско сътрудничество по въпросите на супер-
компютрите със съвместното предприятие 
EuroHPC.
• 29 европейски държави подписаха писмо 
за въвеждането съвместно с Комисията на 
правна рамка за трансграничните изпит-
вания в областта на свързаното шофиране, 
вследствие на което през септември 2017 г. 
бяха обявени няколко широкомащабни ко-
ридора за изпитване.
• Комисията стартира Европейска платфор-
ма за цифровизиране на промишлеността  с 
цел свързване на национални инициативи; тя 
спомогна за изграждането на мрежа от цен-
трове за цифрови иновации на територията 
на цяла Европа и насърчава публично-част-
ното сътрудничество.
• Комисията даде началото на Стажантската 
програма за цифрови възможности, която 
през декември 2017 г. доведе до стартиране-
то на трансгранична стажантска инициатива. 
Първите стажове се очаква да започнат през 
това лято.
• Комисията представи актуализирана Евро-
пейска рамка за оперативна съвместимост, 
залегнала в Министерската декларация за 
електронно управление през октомври 2017 г. 
и считана за пътната карта за цифровизация-
та на публичните администрации.

                         Източник: Европейска комисия

Европейската комисия предлага нов закон за 
подобряване на защитата на лицата, сигнали-
зиращи за нередности, на равнище ЕС.

Неотдавнашните скандали, като например 
„Дизелгейт“, „Люкслийкс“ „ Досиетата от Па-
нама“ или понастоящем Cambridge Analytica, 
показват, че лицата, сигнализиращи за неред-
ности, могат да играят важна роля за разкри-
ването на незаконни дейности, които вредят 
на обществения интерес и на благосъстоя-
нието на нашите граждани и на обществото. 
Днешното предложение ще гарантира високо 
равнище на защита за лицата, сигнализира-
щи за нередности, които докладват за случаи 
на нарушаване на законодателството на ЕС, 
като определи нови стандарти, валидни за 
целия ЕС. С новия закон ще се създадат без-
опасни канали за сигнализиране — както в 
рамките на дадена организация, така и към 
публичните органи. Също така той ще пред-
пазва лицата, сигнализиращи за нередности, 
срещу уволнение, понижаване в длъжност и 
други форми на ответни действия с цел отмъ-
щение и ще изисква от националните органи 
да информират гражданите и да предоставят 
на публичните органи обучение за това как да 
действат в случаи на подаване на сигнали за 
нередности. Първият заместник-председател 
на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Мно-
го от неправомерните деяния, предизвикали 

Защита на лицата, сигнализиращи за 
нередности: Комисията въвежда нови 

правила за целия ЕС
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скандали напоследък, може би никога няма-
ше да се разчуят, ако вътрешни лица не бяха 
проявили смелостта да подадат информация 
за тях. Тези лица обаче поеха огромен риск. 
Следователно, ако осигурим по-добра защи-
та на сигнализиращите за нередности лица, 
ще можем в по-голяма степен да откриваме 
и предотвратяваме вредите, нанасяни на об-
ществения интерес, като например измамите, 
корупцията, избягването на корпоративните 
данъци и вредите за здравето на хората и за 
околната среда. Тези, които постъпват пра-
вилно, не трябва да бъдат наказвани. В до-
пълнение днешното предложение защитава 
също онези, които действат като източници 
на информация за разследващите журнали-
сти, като спомага да се гарантира защитата 
на свободата на изразяване на мнение и сво-
бодата на медиите в Европа. “Комисарят по 
въпросите на правосъдието, потребителите 
и равнопоставеността между половете Вера 
Йоурова добави: „Новите правила за защи-
та на лицата, сигнализиращи за нередности, 
ще бъдат от ключово значение. В глобализи-
рания ни свят, където съществува истински 
стремеж за увеличаване на печалбата, по-
някога за сметка на спазването на законите, 
трябва да подкрепяме онези, които са готови 
да поемат риска да оповестят сериозни на-
рушения на правото на ЕС. Дължим това на 
честните хора на Европа.“ Лицата, сигнали-
зиращи за нередности, могат да помогнат за 
разкриването, разследването и санкционира-
нето на злоупотреби с правото на ЕС. Освен 
това те са важни, защото дават възможност 
на журналистите и на свободния печат да иг-
раят ключовата си роля на пазители на демо-
крацията в нашите общества. Ето защо лица-
та, сигнализиращи за нередности, се нуждаят 
от адекватна защита срещу сплашване и/или 
ответни действия с цел отмъщение. Гражда-
ните, които оповестяват незаконни дейнос-
ти, следва да не бъдат наказвани в резултат 
на своите действия. В действителност обаче 
много от тях заплащат за постъпката си със 

загуба на работното си място, репутацията си 
или дори здравето си: 36 % от работниците, 
които са съобщили за нередности, са станали 
жертва на ответни действия с цел отмъще-
ние (проучване на Global Business Ethics от 
2016 г.). Защитата на лицата, сигнализиращи 
за нередности, ще допринесе и за опазването 
на свободата на изразяване на мнение и сво-
бодата на медиите и е от съществено значе-
ние за защитата на принципите на правовата 
държава и демокрацията в Европа. Защита за 
сигнализирането на широк спектър от нару-
шения на правото на ЕС. Днешното предло-
жение осигурява защита на територията на 
целия Съюз за лицата, сигнализиращи за на-
рушения на законодателството на ЕС в облас-
тта на обществените поръчки, финансовите 
услуги, предотвратяването на изпирането на 
пари и финансирането на тероризма; безопас-
ността на продуктите; сигурността на транс-
порта; опазването на околната среда; ядрената 
безопасност, безопасността на храните и фу-
ражите и здравето на животните и хуманно-
то отношение към тях; общественото здраве; 
защитата на потребителите; неприкоснове-
ността на личния живот, защитата на данните 
и сигурността на мрежите и информацион-
ните системи. То се прилага и по отношение 
на нарушения на правилата за конкуренция 
на ЕС, нарушения и злоупотреби при пра-
вилата за облагане с корпоративен данък и 
вреди, нанасяни на финансовите интереси на 
ЕС. Комисията насърчава държавите членки 
да надхвърлят тези минимални стандарти и 
да създадат всеобхватни рамки за защита на 
лицата, сигнализиращи за нередности, въз 
основа на същите принципи. Ясни механи-
зми и задължения за работодателите Всички 
предприятия с над 50 служители и с годишен 
оборот над 10 милиона евро ще трябва да въ-
ведат вътрешна процедура за разглеждане на 
сигнали за нередности. Новият закон ще об-
хване всички държавни и регионални адми-
нистрации и общини с над 10 000 жители. Ме-
ханизмите за защита, които ще трябва да се 
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установят, включват: 
Ясни канали за сигнализиране, както в рам-
ките на организацията, така и извън нея, 
които гарантират поверителност; 
- триетапна система за сигнализиране: 
- вътрешни канали за сигнализиране на не-
редности; 
- сигнализиране пред компетентните орга-
ни — ако вътрешните канали не функцио-
нират или не може разумно да се очаква да 
дадат резултат (напр. когато използването 
на вътрешни канали би могло да застраши 
ефективността на разследващите действия 
на отговорните органи); 
- сигнализиране на обществеността/меди-
ите — ако не се предприемат подходящи 
действия след сигнализиране по други ка-
нали или в случай на явна опасност за об-
ществения интерес или на необратими вре-
ди; 
- задължения за обратна информация за 
органите и предприятията, които в срок от 
3 месеца (за вътрешните канали за сигнали-
зиране за нередности) ще трябва да дадат 
отговор и да извършат последващи дейст-
вия в резултат на подаден сигнал; 
- предотвратяване на ответни действия с 
цел отмъщение и ефективна защита: всич-
ки форми на ответни действия с цел отмъ-
щение са забранени и следва да се санкцио-
нират. Ако срещу лицето, сигнализиращо 
за нередности, бъдат предприети ответни 
действия с цел отмъщение, то следва да има 
достъп до безплатни съвети и подходящи 
правни средства за защита (напр. мерки 
за прекратяване на тормоза на работното 
място или за предотвратяване на уволнява-
не). Тежестта на доказване в такива случаи 
ще се обръща, така че лицето или органи-
зацията, срещу които е подаден сигнал, да 
са тези, които трябва да докажат, че не са 
предприели ответни действия с цел отмъ-
щение срещу подалото сигнал лице. Лица-
та, сигнализиращи за нередности, ще бъдат 

също така защитени при съдебни произ-
водства, по- конкретно чрез освобождава-
нето им от отговорност за оповестяването 
на информацията. 
- ефективни защитни мерки 
Предложението цели да защити отговор-
ното сигнализиране за нередности, което 
наистина се стреми да защити обществе-
ния интерес. Ето защо в него са включени 
защитни механизми за предотвратяване на 
злонамерено или целящо злоупотреба по-
даване на сигнали и за предотвратяване на 
неоснователно накърняване на репутация-
та. Лицата, засегнати от подадени сигнали 
за нередности, се ползват в пълна степен от 
презумпцията за невиновност, от правото 
на ефективна правна защита и на справед-
лив съдебен процес и от правото на защита. 

Контекст 
Закрилата на лицата, сигнализиращи за не-
редности, в ЕС в момента е разпокъсана и 
непоследователна. Понастоящем само в 10 
държави — членки на ЕС, се гарантира, 
че лицата, сигнализиращи за нередности, 
са напълно защитени. В останалите дър-
жави предоставяната защита е частична и 
се прилага само за конкретни сектори или 
категории работници и служители. Пред-
ложението на Комисията се основава на 
препоръката на Съвета на Европа от 2014 
г. за защита на лицата, сигнализиращи за 
нередности, в която се посочва, че „държа-
вите членки разполагат с нормативна, ин-
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Европейската комисия прие годишния си 
пакет по въпросите на разширяването, 
включително седем отделни доклада, в кои-
то прави оценка на изпълнението на поли-
тиката на ЕС по въпросите на разширяване-
то, основаваща се на установени критерии 
и на справедливи и строги условия.

Изминаването на пътя към членството в 
ЕС представлява обективен и основан на 
заслуги процес, който зависи от конкрет-
ните резултати, постигнати от всяка дър-
жава, като първостепенни приоритети са 
върховенството на закона, правосъдието 
и основните права. В основата на една на-
деждна перспектива за разширяване са 
непрекъснатите усилия и необратимите 
реформи. Разширяването на ЕС предста-
влява инвестиция в мира, сигурността и 
стабилността в Европа: перспективата за 
членство в Съюза има мощна преобразява-
ща сила върху партньорите в процеса, тъй 
като предполага извършването на положи-
телни демократични, политически, иконо-
мически и социални промени.
Комисията препоръча Съветът да вземе ре-
шение за започването на преговори за при-

ституционална и правна рамка за защита 
на лицата, които сигнализират или разкри-
ват информация за заплаха или вреда на 
обществения интерес, на която са станали 
свидетели в контекста на трудовата си дей-
ност“, и се определят принципи, от които да 
се ръководят държавите при въвеждането 
или преразглеждането на такива рамки. В 
заключенията си относно прозрачността в 
областта на данъчното облагане от 11 ок-
томври 2016 г. Съветът насърчи Комисията 
да проучи възможността за бъдещи дейст-
вия на ЕС. Организациите на гражданското 
общество и профсъюзите редовно отпра-
вят призиви за IP/18/3441 общоевропейско 
законодателство за защита на лицата, сиг-
нализиращи за нередности, които действат 
в полза на обществения интерес. Комиси-
ята пое ангажимент да предприеме дейст-
вия за защита на лицата, сигнализиращи 
за нередности в качеството си на журна-
листически източници на информация, по 
време на втория годишен колоквиум на ЕС 
за основните права, проведен през ноември 
2016 г. на тема „Медиен плурализъм и де-
мокрация“. С подобряването на защитата 
на лицата, сигнализиращи за нередности, 
се привежда в действие и ангажиментът 
на Комисията да постави по-силен акцент 
върху прилагането на законодателството на 
ЕС, както е посочено в нейното съобщение 
от 2016 г., озаглавено „ Право на ЕС: по-до-
бри резултати чрез по-добро прилагане“ .

                     Източник: Европейска комисия

Пакет относно разширяването: 
Комисията публикува докладите за 

партньорите от Западните Балкани и 
Турция
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Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от 
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съединяване с бившата югославска репу-
блика Македония и с Албания в контекста 
на постигнатия от двете страни напредък, 
като настоящият импулс за реформи тряб-
ва да бъде запазен и засилен. По-конкретно 
изпълнението от бившата югославска репу-
блика Македония на приоритетите за спеш-
ни реформи ще бъде от решаващо значение 
за бъдещия напредък на страната. По отно-
шение на Албания от основно значение ще 
бъде постигането на напредък в ключовата 
област на върховенството на закона, особе-
но по всичките пет приоритета за ключови 
реформи, както и продължаването на отбе-
лязването на конкретни и осезаеми резул-
тати при повторното оценяване на съдиите 
и прокурорите (проверка). В подкрепа на 
тази работа Комисията ще приложи заси-
лен подход към преговорните глави, отна-
сящи се до съдебната власт и основните 
права, както и до правосъдието, свободата 
и сигурността. Тази крачка напред в хода 
на един дълъг процес е в съответствие с 
подхода, основан на заслуги, и строгите ус-
ловия, които бяха потвърдени за последно 
в стратегията на Комисията за Западните 
Балкани. Както се посочва в стратегията за 
Западните Балкани, необходимо е самият 
ЕС да бъде готов, включително от институ-
ционална и финансова гледна точка, за да 
може да приеме нови членове, след като те 
изпълнят условията. Съюзът трябва да ста-
не по-силен, по-стабилен и по-ефективен, 
преди да се разрасне още.

Върховният представител на Съюза по въ-
просите на външните работи и политика-
та на сигурност и заместник-председател 
на Комисията Федерика Могерини заяви: 
„Днешната крачка напред за бившата юго-
славска република Македония и за Албания 
е крачка напред за целия регион на Запад-
ните Балкани. Стратегическият ни акцент 
и ангажираността ни водят до практически 
напредък и до ползи за хората в региона. 
Работата по реформите и модернизация-
та обаче трябва да продължат в интерес на 
партньорите и на Европейския съюз.“
Комисарят по въпросите на европейска-
та политика за съседство и преговорите за 
разширяване Йоханес Хан заяви: „Нашата 
политика на разширяване продължава да 
бъде основна движеща сила за реформи-
те на Западните Балкани. Благодарение на 
нея икономиките и обществата в региона 
се модернизират и регионът постепенно се 
превръща в място на по-голямо благоден-
ствие и стабилност, което е в интерес и на 
ЕС. Днешните ни препоръки за бившата 
югославска република Македония и Алба-
ния отчитат постигнатия напредък. Това е 
важна крачка напред, но трябва да е ясно 
— и това се отнася за всички държави на 
Западните Балкани: необходимо е да се из-
върви целият път към ЕС и той не може да 
бъде съкращаван.“
                     
                      Източник: Европейска комисия


