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6 НОЕМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА
ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ
Храната е нужна не само за развитието, растежа и поддържането
функциите на организма, но също така играе ключова роля за
качеството на живота.
Както недоимъчното, така и свръхконсумацията и небалансираното
хранене оказват неблагоприятен ефект върху здравето и
работоспособността на хората.
Положителни
промени
в
храненето,
намаляване
на
свръхтеглото
и
затлъстяването
и
увеличаване
на
физическата активност могат да подобрят
здравето във всеки период от живота.
12 препоръки за здравословно хранене
Този проект се реализира
от Европейски
информационен център –
Велико Търново с
финансовата подкрепа на
Европейския съюз.
Информацията и
мненията, публикувани
тук, не отразяват
задължително
официалните становища
на Съюза.

1. Консумирайте пълноценна и разнообразна
храна. Хранете се редовно и с удоволствие в приятна атмосфера,
отделяйте достатъчно време за хранене.
2. Консумирайте зърнени храни като важен източник на енергия.
Предпочитайте пълнозърнест хляб и други пълнозърнести продукти.
3. Ежедневно консумирайте над 400 грама разнообразни зеленчуци и
плодове, за предпочитане сурови.
4. Предпочитайте мляко и млечни продукти с ниско съдържание на
мазнини и сол.

5. Избирайте постни меса, замествайте често месото и месните продукти
с риба, птиче месо или бобови храни.
6. Ограничавайте общо приема на мазнини, особено на животинските.
При готвене замествайте животинските мазнини с растителни масла.
7. Ограничавайте приема на захар, захарни и сладкарски продукти,
избягвайте консумацията на газирани напитки, съдържащи захар.
8. Намалете употребата на сол и консумацията на солени храни.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
ДЕКЕМВРИ

9. Ако консумирате алкохолни напитки, приемайте ги в умерени
количества.
10. Поддържайте здравословно тегло и бъдете физически активни всеки
ден.
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11. Приемайте ежедневно достатъчно вода.
12. Приготвяйте и съхранявайте храната по начин, осигуряващ нейното
качество и безопасност.
За да бъде Вашето хранене здравословно е необходимо да се
спазват всички препоръки, а не само някои от тях!
Автор: БАЗП Източник: www.mh.government.bg
http://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/zdravoslovennachin-na-zhivot/

16 ДНИ НА ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЕ, В
ТОВА ЧИСЛО ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ
НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ
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Национални телефони за спешна помощ при домашно насилие
може да намерите тук:
http://www.mamatatkoiaz.bg/article/241/nacionalni-telefoni-za-speshnapomosht-pri-domashno-nasilie

Мерките за защита от домашно насилие са посочени в Закона за
защита от домашното насилие (ЗЗДН).
Компетентен да наложи тези мерки е районният съд по постоянния или
настоящия адрес на лицето. Той образува дело по случая в следствие
на подадената от лицето молба и се произнася с решение – заповед за
налагане
на
мерки
за
защита
или
не.
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Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо,
емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова
насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната
свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в
родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във
фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко
домашно насилие, извършено в негово присъствие.
Защита според Закона (ЗЗДН).може да търси всяко лице, пострадало от
домашно насилие, извършено от:
1. съпруг или бивш съпруг;
2. лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско
съжителство;

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР

3. лице, от което има дете;

ПРЕЗ

4. възходящ;

МЕСЕЦ
ДЕКЕМВРИ

5. низходящ;
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6. лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта
степен включително;
7. лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета
степен включително;
8. настойник, попечител или приемен родител;
9. възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо
съпружеско съжителство;
10. лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо
съпружеско съжителство.

Източник: Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН).
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ВТУ "Св.св. Кирил и
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НОВИНИ
ДОКЛАДИ ОТНОСНО БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ПО
МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА
Страсбург, 13 ноември 2018 r.
Доклади относно България
сътрудничество и проверка

и

Румъния

по

механизма

за

Защо Комисията докладва относно напредъка в съдебната
реформа и борбата срещу корупцията в България и Румъния?
4
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При присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз
на 1 януари 2007 г. и в двете държави членки все още бяха налице
определени слабости в съдебната реформа и борбата с корупцията, а в
случая на България — и в борбата срещу организираната престъпност.
Тези слабости можеха да попречат на ефективното прилагане на
законодателството, политиките и програмите на ЕС и да възпрепятстват
българите и румънците да упражняват в пълна степен правата си като
граждани на ЕС.
Ето защо Комисията пое ангажимент да помага на България и Румъния
за отстраняването на посочените недостатъци, както и да проверява
редовно постигнатия от тях напредък по конкретните показатели,
предвидени за тази цел, чрез механизма за сътрудничество и проверка
(МСП). Тези показатели са свързани помежду си и съвкупно следва да
се възприемат като израз на дългосрочен политически ангажимент на
двете държави, както към техните граждани, така и към останалите
държави членки. Процесът на наблюдение по МСП, в комбинация с
възможностите, които се осигуряват посредством финансиране от ЕС, и
с конструктивния ангажимент на Комисията и на редица държави членки,
оказва ценна подкрепа за насърчаване, постигане на напредък и
консолидиране на реформите в България и Румъния. През януари
2017 г. Комисията очерта оставащите стъпки, които са необходими за
постигането на целите на МСП, като отправи конкретни препоръки до
двете държави, които, ако бъдат изпълнени, ще им позволят да
изпълнят показателите и да приключат процеса по МСП в рамките на
мандата на настоящата Комисия. В своите доклади от ноември 2017 г.
Комисията извърши първоначална оценка на напредъка, постигнат в
изпълнението на тези препоръки.
Колко време ще се прилага МСП?
Прилагането на МСП ще приключи, след като всичките шест показателя,
приложими за България, и всичките четири показателя, приложими за
Румъния, бъдат изпълнени по задоволителен начин.Темпът на процеса
ще зависи от това колко бързо България и Румъния ще съумеят да
изпълнят тези препоръки необратимо, както и от това да се избягват
действия в отрицателна посока, които поставят под въпрос постигнатия
до момента напредък. В съответствие с днешния доклад Комисията е
уверена, че ако настоящата положителна тенденция продължи,
България ще съумее да постигне всичките оставащи препоръки, и
поради тази причина очаква процесът по МСП да бъде приключен преди
края на мандата на настоящата Комисия. Що се отнася до Румъния,
Комисията препоръчва незабавни допълнителни мерки, които са от
съществено значение за възвръщане на нормалния ход на реформите
и за продължаване по пътя към приключване на прилагането на МСП,
описан през януари 2017 г, и поради тази причина ще продължи да следи
отблизо и ще извърши оценка на положението преди края на мандата
на настоящата Комисия.
Кой решава кога да бъде прекратен МСП?
Съгласно договорите за присъединяване, които представляват
правното основание за решенията във връзка с МСП „Комисията
информира своевременно Съвета, преди да отмени защитните мерки
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[МСП], и надлежно отчита всички съображения на Съвета в това
отношение“. Следователно, когато Комисията счете показателите за
изпълнени изцяло, тя може да направи заключението, че е възможно
МСП да бъде прекратен.
Кои са показателите по МСП за Румъния?
Показател 1: Да осигури по-прозрачен и ефикасен съдебен процес,
по-специално чрез повишаване на капацитета и отчетността на
Висшия магистратски съвет. Да наблюдава и да докладва за ефекта
от новия граждански процесуален кодекс и новия наказателнопроцесуален кодекс.
Показател 2: Да създаде, както е предвидено, агенция по интегритет,
която да отговаря за проверката на активите, несъответствията и
потенциалните конфликти на интереси, както и да приема актове със
задължителен характер, въз основа на които могат да бъдат налагани
санкции с възпиращ ефект.
Показател 3: Като се опира на вече постигнатия напредък, да
продължи провеждането на професионални и безпристрастни
разследвания по твърдения за корупция на високо равнище.
Показател 4: Да предприеме по-нататъшни мерки за предотвратяване
и борба с корупцията, по-специално на равнище местно управление.
Кои са показателите по МСП за България?
Показател 1: Да направи промени в Конституцията, с които да бъде
премахната всякаква двусмисленост по отношение на независимостта
и отчетността на съдебната система.
Показател 2: Да осигури по-прозрачен и ефикасен съдебен процес
посредством приемането и прилагането на нов закон за съдебната
власт и нов граждански процесуален кодекс. Да докладва за ефекта от
тези нови закони и от Наказателно-процесуалния кодекс и
Административнопроцесуалния кодекс, и по-специално върху
досъдебната фаза на наказателното производство.
Показател 3: Да продължи реформата на съдебната власт с цел
подобряване на професионализма, отчетността и ефикасността. Да
прави оценка на ефекта от тази реформа и да публикува резултатите
всяка година.
Показател 4: Да провежда и докладва за професионални,
безпристрастни разследвания на твърдения за корупция на високо
равнище. Да докладва за вътрешни инспекции на публичните
институции и за публикуването на данни за имуществото на
високопоставени служители.
Показател 5: Да предприеме по-нататъшни мерки за предотвратяване
и борба с корупцията, по-специално на границите и на равнище местно
управление.
Показател 6: Да приложи стратегия за борба с организираната
престъпност, като се съсредоточи върху тежките престъпления,
изпирането на пари, както и върху систематичното конфискуване на
имущество на лица, извършващи престъпления. Да докладва за
новите и текущите разследвания, обвинителни актове и осъдителни
присъди в тези области.
Как Комисията докладва за напредъка в България и Румъния?

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
ДЕКЕМВРИ
вижте на
www.europeinfocentre.bg

Европейски
информационен център
Европа Директно –
Велико Търново
пл. Център №2,
ВТУ "Св.св. Кирил и
Методий", Корпус 5,
каб. 510
П.К. 345
5000 Велико Търново
+359 62 605060
europedirectvt@europeinfocentre.bg
www.europeinfocentre.bg

7

Комисията оценява редовно напредъка в областта на съдебната
реформа и на борбата с корупцията в България и Румъния, както и в
сферата на борбата с организираната престъпност в България.
Оценките на Комисията и официалните ѝ доклади се основават на
внимателен анализ и наблюдение, съпътствани от непрекъснат диалог
между българските и румънските органи и службите на Комисията. За
изготвянето на докладите допринасят и контактите с държавите членки,
гражданското общество, международни организации, независими
експерти и редица други източници. Всеки доклад на Комисията, в това
число неговите методология и заключения, впоследствие се обсъжда в
рамките на Съвета на министрите и редовно се потвърждава в неговите
заключения. Докладите и тяхната методология се представят и на
Европейския парламент.
Кои са следващите стъпки за Румъния?
В доклада през януари 2017 г. бяха определени 12 специфични
препоръки, които е необходимо да бъдат изпълнени от Румъния. През
ноември 2017 г. беше приета първа оценка на постигнатия напредък. В
днешния доклад се прави обзор на стъпките, предприети от Румъния
оттогава,в резултат на което от Комисията се изисква и да извърши
отново преглед на основанията за цялостната си оценка.
През последните дванадесет месеца от ноември 2017 г. насам Румъния
предприе някои стъпки за изпълнение на препоръките, формулирани в
доклада от януари 2017 г. Към оценката, съдържаща се в доклада от
януари 2017 г., обаче винаги беше добавяно условието за избягване на
отрицателни стъпки, които поставят под въпрос напредъка, постигнат
през последните 10 години. Влизането в сила на измененията на
законите в областта на правосъдието, натискът върху независимостта
на съдебната система като цяло и върху Националната дирекция за
борба с корупцията (НДБК) в частност, както и други стъпки,
подкопаващи борбата срещу корупцията обърнаха или поставиха под
въпрос необратимостта на процеса, по специално по първия и третия
показател. Комисията също така отбеляза, че съществуват по-общи
фактори извън обхвата на МСП, които обаче очевидно имат
въздействие върху напредъка на съдебната реформа и борбата срещу
корупцията. В това отношение в доклада се отбелязва, че свободните и
плуралистични медии играят важна роля за ангажирането на
отговорността на тези, които са на власт, например като хвърлят
светлина върху евентуални случаи на корупция.
Вследствие от това 12-те препоръки, формулирани в доклада от януари
2017 г., вече не са достатъчни за приключване на прилагането на МСП
през мандата на настоящата Комисия — което представляваше
насоката, дадена от председателя Юнкер, когато той встъпи в длъжност.
В днешния доклад се отправят редица допълнителни препоръки за
възвръщане на нормалния ход на реформите. Това ще изисква от
ключовите институции на Румъния да демонстрират силен ангажимент
към съдебната независимост и борбата срещу корупцията като
неизменно необходим фундамент и да възстановят капацитета на
националната система за взаимозависимост и взаимоограничаване на
властите, когато съществува риск от стъпка назад.


o

Да бъдат преразгледани законите в областта на правосъдието, като
бъдат взети изцяло предвид препоръките по МСП и препоръките,
отправени от Венецианската комисия и Групата държави срещу
корупцията (GRECO) към Съвета на Европа.
2. Назначения/уволнения в съдебната система
Да се спрат незабавно всички текущи процедури за назначения и
уволнения на старши прокурори.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР



ПРЕЗ



Да се започне нова процедура за назначаване на главен прокурор на
НДБК с доказан опит в наказателното преследване на корупционни
престъпления и с ясен мандат за НДБК за продължаване на
провеждането на професионални, независими и безпристрастни
разследвания за корупция.



Висшият магистратски съвет да назначи незабавно временен екип за
управление на Съдебния инспекторат и в рамките на три месеца да
назначи чрез конкурс нов ръководен екип в Инспектората.



Да се уважават отрицателните становища на Висшия магистратски
съвет относно назначаването или уволняването на прокурори на
ръководни длъжности, докато не бъде въведена нова законодателна
уредба в съответствие с препоръка 1 от януари 2017 г.

МЕСЕЦ
ДЕКЕМВРИ
вижте на
www.europeinfocentre.bg
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Препоръчват се следните коригиращи мерки:
1. Законите в областта на правосъдието
Да бъде спряно незабавно прилагането на законите в областта на
правосъдието и приетите след тях извънредни постановления.

3. Наказателни кодекси
Да бъде спряно влизането в сила на измененията в Наказателния
кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.
Да бъде възобновено преразглеждането на Наказателния кодекс и
Наказателно-процесуалния кодекс, като се вземе изцяло предвид
необходимостта от съответствие с правото на ЕС и с международните
инструменти за борба с корупцията, както и с препоръките по МСП и
становището на Венецианската комисия.
Следващи стъпки: Комисията ще продължи да следи отблизо
положението и ще го оцени преди края на мандата си. Незабавното
изпълнение на допълнителните мерки е от съществено значение за
възвръщане на нормалния ход на реформите и за продължаване по
пътя към приключване на прилагането на МСП, както е посочено в
доклада от януари 2017 г.

Препоръки, отправени към Румъния, от януари 2017 г.
1. Да се въведе солидна и независима система за назначаване на висши
прокурори, основана на ясни и прозрачни критерии, като се използва
подкрепата на Венецианската комисия.
2. Да се гарантира, че подготвяният в момента от парламента Кодекс за
поведение на членовете на парламента съдържа ясни разпоредби
относно взаимното уважение между институциите и разпоредби, които
ясно посочват, че членовете на парламента и парламентарният процес

следва да зачитат независимостта на съдебната власт. Подобен кодекс
за поведение може да бъде приет за министрите.
3. Сегашната фаза на реформата на румънските наказателни кодекси
следва да приключи, като парламентът напредне с плановете си да
приеме измененията, внесени след консултацията със съдебните органи
през 2016 г. Министърът на правосъдието, ВМС и Висшият касационен
съд следва да финализират план за действие, за да се гарантира, че ще
може да се спази новият краен срок за прилагането на останалите
разпоредби на Гражданския процесуален кодекс.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
ДЕКЕМВРИ
вижте на
www.europeinfocentre.bg

4. С цел да увеличат допълнително прозрачността и предвидимостта на
законодателния процес и да засилят вътрешните гаранции в интерес на
необратимостта на напредъка, като следват примера на въведената
през 2016 г. от правителството прозрачност в процеса на вземане на
решения, правителството и парламентът следва да гарантират пълна
прозрачност и надлежно да отчетат консултациите със съответните
органи и заинтересовани страни в процеса на вземане на решения и
законодателната дейност по Наказателния кодекс и Наказателнопроцесуалния кодекс, законодателството за борба с корупцията,
законодателството
за
съблюдаване
на
етичните
норми
(несъвместимост, конфликти на интереси и богатство с неизяснен
произход),
законодателството
за
правосъдието
(засягащо
организацията на правосъдната система) и по Гражданския кодекс и
Гражданския процесуален кодекс.
5. Правителството следва да въведе подходящ план за действие за
решаване на въпроса с изпълнението на съдебните решения и
прилагането от публичната администрация на съдебната практика,
включително механизъм за осигуряване на точна статистика, за да се
даде възможност за извършване на мониторинг в бъдеще. То следва
също така да разработи система за вътрешен мониторинг с участието
на Висшия магистратски съвет и Сметната палата, за да се гарантира
правилното изпълнение на плана за действие.
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Европа Директно –
Велико Търново
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6. Стратегическото ръководство на съдебната система, а именно
министърът на правосъдието, Висшият магистратски съвет, Висшият
касационен съд и главният прокурор, следва да осигури изпълнението
на плана за действие и да въведе редовно съвместно публично
докладване относно изпълнението му, в това число относно решенията
на проблемите, касаещи недостига на съдебни секретари, прекомерната
натовареност и закъсненията при обявяването на мотивите на
решенията.
7. Новият състав на Висшия магистратски съвет следва да изготви обща
програма за мандата си, която да включва мерки за насърчаване на
прозрачността и отчетността. Тя следва да включва стратегия за
повишаване на информираността, в която да е предвидено
провеждането на редовни открити заседания с общи събрания на съдии
и прокурори на всички равнища, както и с гражданското общество и
професионалните организации, и да предвижда изготвянето на годишен
доклад, който да бъде обсъждан на общи събрания на съдии и
прокурори.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
ДЕКЕМВРИ
вижте на
www.europeinfocentre.bg
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8. Да се гарантира пускането в действие на системата PREVENT.
Национална агенция по интегритет (НАИ) и Националната агенция за
обществени поръчки следва да въведат докладване относно
предварителните проверки на процедурите за възлагане на обществени
поръчки и съответно предприетите последващи действия, в това число
последващи проверки, както и относно установените случаи на конфликт
на интереси или корупция, и да въведат също така организация за
провеждането на обществени обсъждания, така че правителството,
местните органи на управление, съдебната власт и гражданското
общество да бъдат поканени за реакция.
9. Парламентът следва да взема прозрачно решенията си, що се отнася
до последващите действия във връзка с окончателни и неотменими
решения относно несъвместимост, конфликти на интереси и богатство с
неизяснен произход, които са били постановени срещу негови членове.
10. Да са приемат обективни критерии за вземане на решения и за
мотивиране на свалянето на имунитета на членове на Парламента, за
да се спомогне за това да се гарантира, че имунитетът не се използва,
за да се избегнат разследване и наказателно преследване за
корупционни престъпления. Правителството би могло също така да
разгледа възможността да измени закона, за да ограничи имунитета на
министрите до периода, в който заемат длъжността. Тези стъпки могат
да бъдат подпомогнати от Венецианската комисия и Групата държави
срещу корупцията (GRECO). Парламентът следва да въведе система за
редовно докладване относно решенията, взети от неговите камари по
искания за снемане на имунитет, и би могъл да организира обществено
обсъждане, така че да се даде възможност за реакция от страна на
Висшият магистратски съвет и гражданското общество.
11. Да продължи изпълнението на Националната стратегия за борба с
корупцията, като се спазят сроковете, определени от правителството
през август 2016 г. Министърът на правосъдието следва да въведе
система за докладване относно ефективното изпълнение на
Националната стратегия за борба с корупцията (в това число статистика
за инцидентите във връзка със съблюдаването на етичните норми в
публичната администрация, информация за дисциплинарните
процедури и санкциите и информация за структурните мерки, приложени
в уязвими области).
12. Да се гарантира, че Националната агенция за управление на иззети
активи функционира пълноценно и ефективно, за да може тя да
публикува първи годишен доклад с надеждна статистическа
информация за отнемането на активи, придобити от престъпна дейност.
Агенцията следва да въведе система за редовно докладване във връзка
с изграждането на административен капацитет, резултатите по
отношение на отнемането и управлението на активи, придобити от
престъпна дейност.
Какви са следващите стъпки за България?
В доклада от януари 2017 г. бяха посочени 17 конкретни препоръки,
които следва да бъдат изпълнени. Първа оценка на напредъка по 17-те

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
ДЕКЕМВРИ
вижте на
www.europeinfocentre.bg
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препоръки беше направена през ноември 2017 г. В настоящия доклад се
прави преглед на напредъка, постигнат от ноември 2017 г. насам.
През дванадесетте месеца след доклада от ноември 2017 г. България
продължи да полага усилия за изпълнение на препоръките, отправени в
доклада от януари 2017 г.
В съответствие с оценката, направена в приетия днес доклад,
Комисията счита, че няколко препоръки вече са изпълнени, а редица
други са на път да бъдат изпълнени. Въз основа на това Комисията
стигна до заключението, че три от шестте показателя (показател 1
относно независимостта на съдебната власт; показател 2 относно
законодателната рамка; и показател 6 относно организираната
престъпност) могат да се считат за временно изпълнени. Изисква се
наблюдението да продължи, за да се потвърди тази оценка, тъй като в
някои случаи все още се извършват промени. Освен това в доклада на
Комисията се отбелязва значително влошаване на медийната среда в
България през последните години, което изправя обществеността пред
риск от ограничаване на достъпа до информация и може да има
негативно въздействие върху съдебната независимост, в случай на
целенасочени атаки срещу съдии в някои медии. В по-общ план
способността на медиите и на гражданското общество да изискват
отчетност от властимащите в плуралистична среда, без да им се оказва
натиск, формира част от основата за продължаване на реформите,
обхванати от МСП, както и за по-доброто управление като цяло.
България трябва да продължи да постига трайни конкретни резултати,
за да консолидира отбелязания напредък. Тази положителна тенденция
трябва да бъде запазена в рамките на МСП и ще се нуждае от
продължаващо наблюдение от страна на българските органи след
приключването на МСП. Докладването по прозрачен начин от страна на
българските органи, както и общественият и гражданският контрол ще
играят важна роля за интернализирането на мониторинга на национално
равнище, а така също и за осигуряване на необходимите гаранции, че
ще продължи да се следва пътят на напредък и реформи.
Комисията ще продължи да следи отблизо напредъка и ще направи
допълнителна оценка относно постигнатия напредък преди края на
настоящия си мандат. Комисията е уверена, че България ще съумее да
изпълни всички оставащи препоръки и поради това очаква, че по този
начин процесът по МСП за България ще бъде приключен. За
постигането на тази цел Комисията приканва България да продължи да
следва настоящата положителна тенденция към изпълнението на
всички оставащи препоръки.
Препоръки за България от доклада по МСП от януари 2017 г.:
1. Да се гарантира прозрачен избор на членовете на бъдещия Висш
съдебен съвет, като преди избора на членовете от парламентарната
квота следва да се проведе публично изслушване в Народното
събрание и да се даде възможност на представителите на гражданското
общество да коментират кандидатите.
2. Да се установи практика назначаването на висши съдебни длъжности да
бъде прозрачно и да се основава на качествата на кандидатите, като

това следва да важи и за предстоящото назначаване на нов
председател на Върховния административен съд.
3. Да се подобрят практическото функциониране на Инспектората към
Висшия съдебен съвет и последващите действия на Висшия съдебен
съвет в отговор на констатациите на Инспектората, особено по
отношение на въпроси, свързани с почтеността на магистратите; да се
обмисли възможността за отправяне на искане за външна помощ,
например от Службата за подкрепа на структурните реформи и/или
Съвета на Европа.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
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МЕСЕЦ
ДЕКЕМВРИ
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4. Да се приемат изменения на Наказателно-процесуалния кодекс и
Наказателния кодекс за подобряване на нормативната уредба на
наказателното преследване на корупцията по високите етажи на властта
и тежката организирана престъпност.
5. Да се публикува за обществена консултация доклад , в който подробно
се отчита напредъкът по изпълнението на националната стратегия за
съдебна реформа и се определят оставащите стъпки, които трябва да
бъдат предприети. Да се създаде механизъм за непрекъснато публично
отчитане на напредъка през оставащата част от периода за изпълнение
на стратегията.
6. Да се намери решение на положението с натовареността в най-заетите
съдилища въз основа новите стандарти за натовареност и да се
постигне съгласие по пътна карта за реформа на съдебната карта
едновременно с развитието на електронното правосъдие.
7. Да се изготви пътна карта за изпълнение на препоръките на доклада на
Службата за подкрепа на структурните реформи във връзка с
реформата на прокуратурата и взаимодействието ѝ с другите
институции, включително механизъм за отчитане на постигнатия
напредък пред широката общественост.
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8. Да се изготви пътна карта за изпълнението на препоръките, съдържащи
се в изследването, включително механизъм за отчитане на постигнатия
напредък пред широката общественост.
9. Да се приеме нова нормативна уредба относно борбата с корупцията в
съответствие с целите, изложени в стратегията за борба с корупцията,
и да се осигури прилагането на тази уредба. Да се създаде ефективен
орган за борба с корупцията.
10. Да се приеме и осъществи реформа на Закона за администрацията с
цел укрепване на вътрешните инспекторати в държавната
администрация.
11. На основата на анализа на приключили дела да се изготви пътна карта
за взаимодействие между всички съответни институции за отстраняване
на слабостите при разследването и наказателното преследване на
случаи на корупция по високите етажи на властта, като тази карта
следва да включва и механизъм за отчитане на постигнатия напредък
пред широката общественост.
12. Да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по дела
за организирана престъпност на високо равнище, за които вече има

информация в общественото пространство. При зачитане на
презумпцията за невиновност, главният прокурор следва да докладва за
разследванията и за повдигнатите обвинения. Върховният касационен
съд и Министерството на правосъдието следва да докладват за
постановените осъдителни присъди, както и за изпълнението на
наказанията.
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13. Да се осъществява външен контрол върху предварителните проверки на
процедурите за обществени поръчки и върху свързаните с тях
последващи действия, включително върху последващите проверки,
както и във връзка с разкритите случаи на конфликт на интереси или
корупция и коригиращите мерки за отстраняване на установените
пропуски.
14. Да бъдат въведени основани на риска мерки за противодействие на
корупцията по ниските етажи на властта във високорискови сектори в
рамките на държавната администрация, като се черпи вдъхновение от
постиженията в Министерството на вътрешните работи. Следва да
бъдат продължени усилията в Министерството на вътрешните работи.
15. Да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по
изпълнението националната стратегия за борба с корупцията за
оставащата част от периода на изпълнение на стратегията.
16. Да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по дела
за организирана престъпност на високо равнище, за които вече има
информация в общественото пространство. При зачитане на
презумпцията за невиновност, главният прокурор следва да докладва за
разследванията и за повдигнатите обвинения. Върховният касационен
съд и Министерството на правосъдието следва да докладват за
постановените осъдителни присъди, както и за изпълнението на
наказанията.
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17. Да се приемат необходимите изменения на Закона за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество и да се гарантира, че
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще
продължи да работи независимо и ефективно.
Комисията предоставя ли финансова и техническа подкрепа за
подпомагане на реформите?
Комисията подкрепя усилията на България и Румъния за постигането на
целите на МСП чрез финансиране по линия на европейските структурни
и инвестиционни фондове.
В периода 2007—2013 г. вече съществуваха редица проекти в областта
на борбата с корупцията и на съдебната реформа, финансирани от
Комисията в Румъния. В периода 2014—2020 г. програмата за
административен капацитет (ЕСФ) осигурява финансиране в размер на
около 103 милиона евро за проекти за реформи в съдебната система в
Румъния, включително 35 милиона евро специално за борба с
корупцията и 35 милиона евро за подпомагане на подобренията в
областта на обществените поръчки. Средства по Европейския фонд за
регионално развитие в размер до 15 милиона евро ще бъдат
инвестирани в изграждането на капацитет и техническа помощ в
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областта на обществените поръчки, в предотвратяването на измамите
при управляващите органи и в Отдела за борба с измамите.
За програмния период 2007—2013 г. в България бяха отпуснати
51 милиона евро за съдебната система по Оперативна програма
„Административен капацитет“. В рамките на новия програмен период
2014—2020 г. в Оперативна програма „Добро управление“ беше
включена приоритетна ос за съдебната система с бюджет в размер на
близо 30 милиона евро. В допълнение към това Службата за подкрепа
на структурните реформи към Европейската комисия е активна в
предоставянето на техническа подкрепа на българските органи в
области, свързани с МСП.
За повече информация
Съобщение за медиите: Комисията докладва за напредъка на Румъния
по механизма за сътрудничество и проверка
Съобщение за медиите: Комисията докладва за напредъка на
България по механизма за сътрудничество и проверка
Всички доклади по МСП

вижте на
www.europeinfocentre.bg

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ОСВЕДОМЕНОСТТА
ОТНОСНО АНТИБИОТИЦИТЕ 2018: ТРЯБВА ДА
ОБЕДИНИМ УСИЛИЯТА СИ, ЗА ДА СЕ ПРЕКРАТИ
НЕНУЖНИЯТ ПРИЕМ НА АНТИБИОТИЦИ
Брюксел, 15 ноември 2018 r.
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В навечерието на 11-ия Европейски ден на осведомеността
относно антибиотиците Комисията публикува резултатите от ново
проучване на Евробарометър на обществената осведоменост
относно антибиотиците и общите тенденции при тяхната употреба.
Според проучването е налице положително развитие при употребата
на антибиотици: 32 % от анкетираните отбелязаха, че са вземали
антибиотици през последните дванадесет месеца, спрямо 40 % при
проучването от 2009 г. В много от тези случаи обаче приемът на
антибиотици е бил ненужен: в 20 % от случаите те са ползвани против
грип или настинка, а в 7 % — без медицинско предписание. 66 % от
отговорилите знаят, че антибиотиците не са лекарство против настинка,
а 43 % от тях са осведомени, че антибиотиците не са ефикасно средство
против вируси. Над две трети от хората биха искали да получат повече
информация за антибиотиците.
При обявяването на тези данни и по повод на Европейския ден на
осведомеността
относно
антибиотиците комисарят
Витянис Андрюкайтис заяви: „Проучването на Евробарометър
показва, че трябва да се положат повече усилия, за да се повишат
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осведомеността и знанията относно антимикробните средства
сред нашите граждани. Освен това последните данни — 33 000
смъртни случая годишно в Европа в резултат на антимикробна
резистентност — трябва да бъдат предупреждение за всички ни. Поголямата част от тези смъртни случаи могат да бъдат избегнати
чрез спиране на ненужната употреба на антибиотици и чрез по-добро
диагностициране и профилактика на инфекциите в болниците и
извън тях. Призовавам всички, които имат влияние върху
профилактиката и лечението на инфекции, да удвоят усилията си за
борба със заплахата от антимикробна резистентност. Освен
повишаването на осведомеността и на знанията трябва да обединим
сили и да се борим с антимикробната резистентност от гледна
точка на здравето на животните и опазването на околната среда,
както и от тази на здравето на човека. След няколко дни Съветът
ще даде зелена светлина за приемането на нов европейски
законодателен акт относно ветеринарномедицинските продукти и
медикаментозните фуражи, което представлява важна крачка напред
в тази област.“
Резултатите от проучването на Евробарометър и от доклада на
Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията
(ECDC) ще бъдат представени днес в Брюксел на конференцията по
случай Европейския
ден
на
осведомеността
относно
антибиотиците „Едно здраве“ за ефикасни антибиотици“.
През последните 15 години ЕС заемаше челни позиции в борбата с
антимикробната резистентност. Миналата година бе приет нов,
всеобхватен план за действие на ЕС относно антимикробната
резистентност, в който са заложени целите на Комисията за борба с
резистентността в контекста на политиките за здравето на човека и на
животните и за околната среда.
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Важен момент ще бъде приемането на европейския законодателен
акт относно ветеринарномедицинските продукти и медикаментозните
фуражи, в който се определя широк набор от конкретни мерки за борба
с антимикробната резистентност и за насърчаване на разумната и
отговорна употреба на антимикробни средства. От 2022 г. в ЕС ще бъде
забранено използването на антимикробни средства за стимулиране на
растежа на животните, както и превантивната им употреба чрез
медикаментозни фуражи и при определени групи животни. Ще има и
ограничения по отношение на метафилактичната употреба на
антимикробни средства, както и възможност за запазване на някои от
тях за употреба само при хората. Освен това при износа на стоки за ЕС
държавите извън Съюза ще трябва да спазват забраната за използване
на антимикробни средства за стимулиране на растежа, както и
ограниченията относно антимикробните средства, предназначени само
за хора. По този начин с новите правила на ЕС ще се подобри защитата
на европейските потребители от риска от разпространяване на

антимикробната резистентност чрез вноса на животни или на продукти
от животински произход.
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Предвид факта, че антимикробната резистентност е сериозно
предизвикателство в ЕС, така и в световен план, международното
сътрудничество е от първостепенно значение. ЕС ще продължи да
подкрепя сътрудничеството и подобряването на насоките относно
антимикробната
резистентност
в
съответните
международни
организации (като СЗО, OIE, ФАО) и ще продължи да заема активна и
водеща роля в работата на Г-20.

Контекст
Антимикробната резистентност е резистентността на даден
микроорганизъм към антимикробно лекарство, към което първоначално
той е бил чувствителен. Тя се развива по естествен път в природата, но
явлението е достигнало огромни мащаби поради прекомерната и
неправилна употреба на антимикробни лекарства и недостатъчния
контрол по отношение на инфекциите и хигиенните практики при хората
и животните. По данни от неотдавна публикувано в Lancet проучване на
Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията
(ECDC) и „Групата за сътрудничество в областта на антимикробната
резистентност“, през 2015 г. инфекциите с резистентни към антибиотици
бактерии вероятно са причинили 33 000 смъртни случая в Европа.
Борбата с антимикробната резистентност не само води до по-добро
здраве, но и носи голяма икономическа полза. В доклада на ОИСР,
публикуван по-рано този месец (с подкрепата на Комисията и на ECDC),
се предвижда, че ако положим повече усилия за борба с антимикробната
резистентност, можем да спестим до 4,8 милиарда долара годишно в
Европа, Северна Америка и Австралия.
Европейският ден на осведомеността относно антибиотиците е
европейска здравна инициатива, координирана от Европейския център
за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) в партньорство
с Европейската комисия. Тя има за цел да осигури платформа и
подкрепа за националните кампании за борба с антимикробната
резистентност, и по-специално за разумната употреба на антибиотици.

За повече информация
Специално издание № 478
антимикробната резистентност

на

Евробарометър

Политика
на
ЕС
по
отношение
на
резистентност: http://ec.europa.eu/dgs/health_foodsafety/amr/index_en.htm

относно

антимикробната

Повишаване на осведомеността: https://antibiotic.ecdc.europa.eu/bg
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НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НОВИ ИНДУСТРИИ,
ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО ПРОЕКЦИИ НА БЪДЕЩЕТО“
Двудневната научна конференция „Нови индустрии, дигитална
икономика, общество - проекции на бъдещето“ бе открита на 2
ноември в Разград.

Форумът се организира от Филиал Разград на Русенски
университет „Ангел Кънчев“, Регионален академичен център на
БАН Разград, ЕИЦ-Европа Директно-Велико Търново, Дом на науката и
техниката Разград и се провежда под патронажа на кмета на Община
Разград д-р Валентин Василев. В събитието участват научни работници
от България, Румъния, Русия, Молдова, Украйна и за пръв път от
Хърватска.
Това
е
57-мото
издание
на
научна
конференция, организирана от Русенския университет „Ангел Кънчев“.
На официалното откриване областният управител Гюнай Хюсмен
приветства участниците в научната конференция като им пожела
работата им да завърши с добри послания и решения с практическо
приложение в икономиките на всички държави, чиито представители
участват във форума.

